
ਆਇਸਲੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਵਰਕਰਾ ਲਈ ਫਾਇਨੈਨਸਸ਼ਲ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹ ੀਂਜਾ
ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ

ਤੋਂ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ਲਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ

ਨਹ ੀਂਹਾੀਂ?

ਸਾਲਡੇਰਟੀ ਫਾਇਨੈਨਸਸ਼ਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੇਰੀ

ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ:

ਇਸ CoVivre ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਥਹਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਨੋਰਿ ਹੈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਥਵਿੱਚ ਕੋਥਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੇ

ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨਾ ਥਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੂੰ ਆਇਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਪ੍ਰ ਥਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵ ਥਵਆਪ੍ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਸਹਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ

ਦਾਇਰੇ ਥਵਿੱਚ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਲਈ : https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid- 19/informations-
multilingues/

ਥਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀ ਾਂ ਥਕ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਨੈਨਸਸ਼ਲ

ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ?

ਵ ਿੱਛੇ ਿੇਰਾਿਾ ਿੇਖ.ੋ

਼ਰਤਾੀਂ

ਸਾਲਡੇਰਟੀ ਫਾਇਨੈਨਸਸ਼ਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ

ਕਰਨ ਲਈ
 ਮੈਂ COVID-19 ਪ੍ਾਥ਼ਿਥਟਵ ਹੋਣ ਦੇ

ਕਾਰਨ ਕੂੰਮ ਤੇ ਨਹੀ ਾਂਜਾ ਸਕਦਾ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ  ਾਵ਼ਿਵਿਿ
ਵਰ਼ਿਲਸਿ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ ਆ ਣੇਆ ਨ ੰ

ਆਇਸਲੇਿ ਕਰਨ ਦ ਲੋੜ ਹੈ.
 ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਏਮਸਪ੍ਸਲੌਇਅਰਸ਼ਿ

ਦਆੁਰਾ (ਸੀ ਆਰ ਐਸ ਬੀ, ਸੀਆਰ ਸੀ
ਬੀ, ਸੀ ਆਰ ਬੀ, ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਬੀਮਾ) ਵਰਗੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ
ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂਹਾਾਂ.

ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹ ੀਂਕਰ ਸਕਦਾ ਵਕਉ ੀਂਵਕ ਮੈਂ

ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤ ਦੇ ਸੰ ਰਕ ਵਿਿੱਚ

ਸ ਵਜਸ ਨ ੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੈ.

ਕੰਮ ਤੇ ਨਹ ੀਂਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕਉ ੀਂਵਕ

ਮੈਂ COVID-19 ਦੇ ਵਰ਼ਿਲਸਿ ਦ 
ਉਡ ਕ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾੀਂ.

projetcovivrectti@gmail.com

ਆਇਸਲੇਿਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਘਰ ਰਵਹਣਾ

ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ

ਬੇਨਤੀਕਰਨਲਈਜਾਾਂ ਥਕਸੇ

ਵੀਪ੍ਰਸ਼ਨਲਈ

(ਗੁਪ੍ਤ):

1-438-507-2566

Call, text or WhatsApp

MAJ-30032021



ਸਾਲਡੇਰਟੀ ਫਾਇਨੈਨਸਸ਼ਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ
ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

Spanish CSAI | Leanna Molina |  514 932-2953 p.115

Haitian Creole La Maisonnée | Marie Charlotte Staco Jean |  514 271-3533

Punjabi Siari | Lakshmi Jaisimhan |  514 738-4563

Hindi Siari | Lakshmi Jaisimhan |  514 738-4563

Arabic CSAI | Tania Rehbeh |  514 932-2953 p.225

Mandarin CSAI | Mingyue Sun |  514 932-2953 p.105

Tagalog Siari | Tolanda Catolos |  514 738-4763

Farsi CSAI | Ghazaleh Moradian |  514 932-2953 p.226

Bangla Siari | Nargish Hashem |  514 738-1411

Yiddish Agence Ometz |  514 734-1411

Tamil Bienvenue à NDG | Manish Lyer |  514 561-5860

Russian Bienvenue à NDG | Yuliya Strelnikova |  514 561-5860

CoVivre ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਡੇਰਿ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ਲ
ਸਹਾਇਤਾ  ਰਾ ਤ ਕਰਨਲਈਅਰ਼ਿ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰ ਕੇ

ਆਇਸਲੈ਼ਨਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸ ੀਂਕੰਮ ਤੇ ਿਾ ਸ
ਆਉੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਧਕਾਰ
ਕੀ COVID-19 ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰਮ ਵਾਲੀ ਿਾਾਂ ਤੇ ਹੈ? 
ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕੂੰਮ 'ਤੇ COVID-

19 ਫੈਲਣਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ?

1. ਸੰ ਰਕ

2. ਯੋਗਤਾ ਜਾੀਂਚ (ਗੁ ਤ)

1-438-507-2566 or projetcovivrectti@gmail.com

2. ਸਕਰ ਵਨੰਗ ਿੈਸਿ

ਆ ਣੇ ਿੈਸਿ ਦੇ ਸਬ ਤ ਜਾੀਂ ਨਤ ਜੇ ਲਈ ਬੇਨਤ ਕਰੋ

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-
19/depistage-covid-19-a-montreal/#c46450

3.ਨਤ ਜਾ ਦਾ ਇੰਤ਼ਿਾਰ ਹੈ

ਆ ਣੇਆ ਨ ੰ ਘਰ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕੇ

ਆਇਸਲੇਿ ਕਰੋ

→ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਉਪ੍ਲਬਧਹੈ

4. ਵਰ਼ਿਲਸਿ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇਗਥਟਵ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ

ਜਨਤਕ ਥਸਹਤ ਦੇ ਥਦਸ਼ਾ-ਥਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ
ਪ੍ਾਲਣਕਰੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਥਰਵਾਰ ਥਵਚ ਕੋਈ

ਥਵਅਕਤੀ ਟੈਸਟ ਪ੍ਾ਼ਿੀਥਟਵ ਪ੍ਾਇਆ ਥਗਆ

ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਥਨਸ਼ਚਤ ਰਪੂ੍ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇਆਪ੍

ਨੂੂੰ ਆਇਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

→ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਉਪ੍ਲਬਧਹੈ

ਇਿੱਕਿਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਧਕਾਰਹਨ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਥਕਰਪ੍ਾ
ਕਰਕੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ

Immigrant Workers Centre

1-514-342-2111

mailto:projetcovivrectti@gmail.com

