ਆਇਸਲੈ ਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਵਰਕਰਾ ਲਈ ਫਾਇਨੈਨਸਸ਼ਲ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਾਲਡੇ ਰਟੀ ਫਾਇਨੈਨਸਸ਼ਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ:
ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਏਮਸਪ੍ਸਲੌਇਅਰਸ਼
ਦੁਆਰਾ (ਸੀ ਆਰ ਐਸ ਬੀ, ਸੀ ਆਰ ਸੀ
ਬੀ, ਸੀ ਆਰ ਬੀ, ਰੋ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ) ਵਰਗੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ
ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ.

ਥਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀ ਾਂ ਥਕ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਨੈ ਨਸਸ਼ਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ?
ਪ ਿੱਛੇ ਵੇਰਾਵਾ ਵੇਖੋ.

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਥਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਲਈ
(ਗੁ ਪ੍ਤ):

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਪਵਡ -19 ਦਾ ਾਪ਼ਿਪਿਵ
ਪਰ਼ਿਲ੍ ਿ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਣੇ ਆ ਨੂੰ
ਆਇਸਲੇ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ.

ੀਂ
ਮੈਂ ਕੂੰਮ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਕਉਪਕ
ਮੈਂ ਅਪਜਹੇ ਪਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰ ਰਕ
ਪਵਿੱਚ ਸੀ ਪਜਸ ਨੂੰ ਕੋਪਵਡ -19 ਹੈ.

ੀਂ ਮੈਂ
ਕੂੰਮ ਤੇ ਨਹੀ ੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਕਉਪਕ
COVID-19 ਦੇ ਪਰ਼ਿਲ੍ ਿ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰ ਪਰਹਾ ਹਾੀਂ.

ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਆ ਣੇ
ਆ ਨੂੰ
ਆਇਸਲੇ ਿ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਘਰ ਰਪਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ :
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/
ਇਸ CoVivre ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਥਹਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਨੋ ਰਿ ਹੈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਥਵਿੱਚ ਕੋਥਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ
ਸਮਰਿਨ ਕਰਨਾ ਥਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੂੰ ਆਇਸਲੇ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਪ੍ਰ ਥਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇਹ
ਾਂ ੀ ਹੈ.
ਸਰਵ ਥਵਆਪ੍ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਸਹਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਥਵਿੱਚ ਆਉਦ
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ਸਾਲਡੇ ਰਟੀ ਫਾਇਨੈਨਸਸ਼ਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ
ਲਈ ਅਰ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

1 800 959-2041 ou 1 800 959-2019
1 800 959-2041 ou 1 800 959-2019
| 514 932-2953 p.115
| 514 271-3533
| 514 738-4763

514 738-4763
514 932-2953 p.225
514 932-2953 p.105
514 738-4763
514 932-2953 p.226
514 738-4763
514 734-1411
514 561-5860
514 561-5860

ਆਇਸਲੈ ਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ੀਂ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਪਿਕਾਰ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਕੂੰਮ ਤੇ ਵਾ ਸ ਆਉਦੇ
ਕੀ COVID-19 ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੂੰਮ ਵਾਲੀ ਿਾਾਂ ਤੇ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕੂੰਮ 'ਤੇ COVID-19 ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ?

ਇਿੱਕ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਪਿਕਾਰ ਹਨ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਥਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ

Immigrant Workers Centre
1-514-342-2111

