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க ோவிட்-19 இடர்மீட்பு க ோடுப் பனவு த வல் தோள்
3 புதிய க ோவிட்-19 வருமோன உதவி ள்
அக்ட ோபர் 2020 த ோ க்கம் அமுலுக்கு வந்
பல புதிய டகோவி ்-19 இ ர்மீ ்பு
தகோடுப்பனவுகள்
த ோ ர்போன
அறிவி ் லல
சமஸ்டி
அரசு
தவளியி ் து.
அக்தகோடுப்பனவுகள் யோலவ, அவற் லற எவ் வோறு தபறுவது, எவ் வளவு கோல ்திற் கு
அலவ அமுலில் இருக்கும் என் பது பற் றி இ ் கவல்
ோள் விளக்குகின் றது. இது
த ோ ர்பில் என் ன தசய் வது அல் லது டவறு ஏ ோவது டகள் விகள் இருக்குமோயின் நீ ங் கள்
எங் கலள த ோழிலோளர் ந வடிக்லக நிலலய ்தின் 416- 531-0778 இல் அலைக்கலோம் .

1. னடோ இடர்மீட்பு க ோடுப் பனவு:
த ோழில்
கோப்புறுதிக்கு ் குதி
தபறோ ,
மற் றும்
டவலலக்கு
டபோவல
நிறு ்திக்தகோண்
அல் லது சரோசரி கிைலம வருமோன ்தில் 50 வீ
்திலன இைந்
த ோழிலோளர்களுக்கோனது.

2.

னடோ இடர்மீட்பு சு யீன க ோடுப் பனவு:

சுகயீனம் கோரணமோக
மது கிைலமக்கோன டவலல அ ் வலணயில் 50 %
்திலன
தசய் யமுடியோ
அல் லது
டகோவி ்-19
கோரணமோக
சுய
னிலமப்படு ் லுக்கு
உ ்படு ் ப் ப ் வர்கள் அல் லது டகோவி ்- 19 யினோல்
ோக்கப் படுவ ற் கு ஏதுவோன
உ ல் நிலலலயக்தகோண்டிருக்கின் ற த ோழிலோளர்களுக்கோனது.
3. னடோ இடர்மீட்பு பரோமரிப் போளர் க ோடுப் பனவு:
12 வயதுக்குக் குலறந்
குடும் ப அங் க ் வர் ஒருவலர பரோமரிக்க டவண்டிய னோல்
அல் லது அவருக்கோன டமற் போர்லவயின் அவசியம் கோரணமோக மது கிைலமக்கோன
டவலல அ ் வலணயில் 50% ்திலன தசய் யமுடியோ த ோழிலோளர்களுக்கோனது.

க ோடுப் பனவு

ளு ்கு எவ் வோறு விண்ணப் பிப் பது?

கன ோ வருமோன இலோகோ (CRA) இலணய ள ்தின் My Account மூலம் நீ ங் கள்
விண்ணப்பிக்கலோம் . நீ ங் கள் த ோலலடபசி மூலமும் 1-800-959-2019 அல் லது 1-800-959-2041
க ் ண இலவச த ோலலடபசிக்கு கோலல 6 மணி த ோ க்கம் மோலல 3 மணி வலர
(கிைக்கு டநரம் ET) அலைப்ப ன் மூலம் விண்ணப் பிக்கலோம் . இ ற் கு உங் களது
சமூகக்கோப்புறுதி இலக்கம் (SIN), அஞ் சல் குறியீடு, மற் றும் பிறந் திகதி ட லவப்படும் .

நல் லகவளளத்தள உரிளம ளளப் கபற் று ்க ோள் வதற் ோ
ோரியங் ளள ஆற் றுகிகறோம் ?

நோம் எவ் வோறு

நோம் எமது பல ரப்ப ்
முயற் சிகளோலும் ஒருவருடம ஏை் லம நிலலலமயில்
வோைக்கூ ோது என அரசியல் வோதிகளுக்கு எடு ்துலர ்
ோலும் த ோழிலோளர்கள்
இவ் வோறோன டகோவி ்- 19
புதிய வருமோன உ விகலள தவன் தறடுக்கக் கூடிய ோக
இருந் து. டமலும் சம் பள ்து ன் கூடிய சுகயீன லீவு, நியோயமோன சம் பளம் , நல் ல
சுகோ ோர,
போதுகோப்பு
ச ் ங் களுக்கோகவும்
நோம்
த ோ ர்ந்து
டபோரோ
டவண்டியுள் ளது. த ோழில் ளங் களில் அல் லது ஒன் ரோறிடயோவில் நியோயமோன டவலல
சூை் நிலலகளுக்கோக நீ ங் களும் எங் களு ன் இலணந் து தசயல் ப
விரும் பினோல்
எங் களு ன் த ோ ர்பு தகோள் ளுங் கள் .
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னடோ இடர்மீட்பு ் க ோடுப் பனவு (CRB)
பின்வரும் சந் தர்ப்பங்

ளில் நீ ங்

ள் CRB

த ோழில் கோப்புறுதி நன் லமகளுக்கு

்குத் தகுதி கபறலோம் :
குதி தபறவில் லல

டகோவி ் கோரணமோக டவலலக்கு டபோவல நிறு தி
் க் தகோண்ட ன் அல் லது
கிைலமக்கோன வருமோன ்தில் 50 வீ
்ல இைந்துள் டளன். டவலலலய
வி வில் லல அல் லது ன் னிச்லசயோக டவலல மணி ்தியோலங் கலள குலற ்துக்
தகோள் ளவில் லல
டவலலலய ் ட டிக் தகோண்டிருப்பது ன் நியோயமோன டவலல ஒன்றிலன
விர்க்கவில் லல
15 வயதுக்கு டமற் ப ் வரோக இருப்பது ன் கன ோவில் வோை் கிடறன். கடனடிய
பிரலையோகடவோ அல் லது நிரந் ர வதிவி
்திலனக் தகோண் வரோகடவோ
இருக்கடவண்டிய அவசியமில் லல. ஆனோல் சமூகக் கோப்புறுதி இலக்கம் (SIN)
உண்டு
கன ோ இ ர்மீ ்பு சுகயீன தகோடுப்பனவு, கன ோ இ ர்மீ ்பு பரோமரிப்போளர்
தகோடுப்பனவு, குறுகியகோல இயலோலம அல் லது த ோழில் ள கோயம் கோரணமோக
நஷ்

ஈ டு
் க் தகோடுப்பனவு எ லனயும்

ற் டபோது தபறவில் லல

2019ல் ,2020ல் அல் லது முன் லனய 12 மோ ங் களில் அல் லது சுய வருமோனம் அல் லது
பிள் லளப்டபறு/த ோழில் கோப்புறுதி நன் லமகள் மூலம் ஆகக்குலறந் து $5,000
வருமோனம் ஈ ்டிடனன்

CRB மூலம் எவ் வளவு கபறலோம் ?
ஒவ் தவோரு 2 கிைலமக்கும் $1,000 தபறலோம் . இதில் CRA 10% வரியிலன பிடி ்து லவ ்துக்தகோண்டு,
$900
்திலன வைங் கும் . நீ ங் கள் அந்
வரு
்தில் எவ் வளவு வருமோன ்திலன உலை ்தீர்கள்
என்ப லனப் தபோரு ்து கூடிய அல் லது குலறந்
வ ்டியிலன வரி ோக்கலின்டபோது தசலு ்
டவண்டியிருக்கும் .
நீ ங் கள் டவலல தசய் துக் தகோண்ட CRBயிலனப் தபறலோம் . ஆனோல் வரு வருமோனம் $38,000
யிலன ோண்டுமோக இருந் ோல் அதிகரி ் ஒவ் தவோரு ோலருக்கும் 50 ச
்திலன வரி ் ோக்கல்
தசய் யும் டபோது திருப்பி க ் டவண்டி இருக்கும் .
இக்கோலப்பகுதியில் நியோயமோன டவலல ஒன்றிலன மறு ் ோல் ,10 கிைலமகளுக்கு நீ ங் கள் CRB
யிலன இைப்பீர்கள் . அ ்து ன் மீண்டும் விண்ணப்பிப்ப ற் கு 10 கிைலமகள் கோ ்திருக்க டவண்டி
இருக்கும் .
இதுத ோ ர்போக நியோயமோன லவகலள அறிய டவண்டுமோயின் எங் கலள அலையுங் கள் .

எவ் வளவு

ோலத்திற் கு நோன் CRB யிளனப் கபறலோம் ?

• நீ ங் கள் தசப் ம் பர் 27, 2020 த ோ க்கம் தசப் ம் பர் 25, 2021 வலர விண்ணப்பிக்கலோம் .
• 2 கிைலமக்கு ஒரு
லவ விண்ணப்பிக்கலோம் .
• ஆகக் கூடு லோக 13 கோலப்பகுதிக்கு விண்ணப்பிக்கலோம்
• முன்டனோக்கிய கோலப் பகுதிக்கும் விண்ணப்பிக்கலோம் . ஆனோல் அந் க் கோலப்பகுதி 60
நோ ்களுக்குள் இரு ் ல் டவண்டும் .
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கனடிய இடர்மீட்பு சு யீன க ோடுப் பனவு ( CRSB)
CRSB ்கு தகுதி கபறுவதற் கு:
கிைலமக்கோன நியமிக்கப்ப ் டவலலயில் 50% வீ
கோரணங் களுக்கோக தசய் ய முடியோதிருப்பின் :
●
●
●

்திலன பின் வரும்

டகோவி ்டினோல் சுகயீனம் அல் லது டகோவி ் த ோற் று இருக்கலோம்
டகோவி ் கோரணமோக னிலமப்படு ் லுக்கு ஆடலோசலன வைங் கப்ப ்டிரு ் ல்
தகோண்டிருக்கும் உ ல் நிலலயோனது டகோவி ்-19 த ோற் றுவ ற் கு ஏதுவோய்
இருந் ல்

கன ோ இ ர்மீ ்பு தகோடுப்பனவு, கன ோ இ ர்மீ ்பு பரோமரிப்போளர்
தகோடுப்பனவு, குறுகியகோல இயலோலம அல் லது த ோழில் ள கோயம் கோரணமோக
நஷ் ஈ டு
் க் தகோடுப்பனவு அல் லது த ோழில் ருனரி மிருந்து சம் பள து
்
னோன
சுகயீன லீவு எ லனயும் ற் டபோது தபறவில் லல.
15 வயதுக்கு டமற் ப ் வரோக இருப்பது ன் கன ோவில் வோை் கிடறன். கடனடிய
பிரலையோகடவோ அல் லது நிரந் ர வதிவி
்திலனக் தகோண் வரோகடவோ
இருக்கடவண்டிய அவசியமில் லல. ஆனோல் சமூகக் கோப்புறுதி இலக்கம் (SIN)
உண்டு.

2019ல் , 2020ல் அல் லது முன் லனய 12 மோ ங் களில் அல் லது சுய வருமோனம் அல் லது
பிள் லளப்டபறு/த ோழில் கோப்புறுதி நன் லமகள் மூலம் ஆகக்குலறந் து $5,000
வருமோனம் ஈ ்டிடனன்.

CRSB மூலம் அவ் வளவு கபறலோம் ?
ஒரு (01) கிைலமக்கு $500 தபறலோம் . இதில் CRA 10% வரியிலன பிடி து
் லவ ்துக்தகோண்டு, $450 ஐ
ஒவ் தவோரு கிைலமயும் வைங் கும் . நீ ங் கள் அந்
வரு
்தில் எவ் வளவு வருமோன ்திலன
உலை ்தீர்கள் என்ப லனப் தபோரு ்து கூடிய அல் லது குலறந் வ ்டியிலன வரி ோக்கலின்டபோது
தசலு ் டவண்டியிருக்கும் . கிைலமயில் தகோஞ் சம் டவலல தசய் திருந் ோலும் கூ கிைலமக்கோன
டவலலயில் 50 % ்ல இைந்திருந் ோல் நீ ங் கள் $500 தபறுவீர்கள் .

எவ் வளவு ோலத்திற் கு CRSB யிளனப் கபறலோம் ?
• நீ ங் கள் தசப் ம் பர் 27, 2020 த ோ க்கம் தசப் ம் பர் 25, 2021 வலர விண்ணப்பிக்கலோம் .
•
•
•
•

ஒரு கிைலம தகோண்
கோலப்பகுதிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலோம் .
ஒரு கிைலமக்கோன கோலப்பகுதி ஞோயிற் றுக்கிைலம த ோ ங் கி வருகின்ற சனிக்கிைலம
வலர
நீ ங் கள்
னிலமப்படு ் லுக்கு அல் லது சுகயீன ்திற் கு 2 கிைலமகளுக்கு டமலோக உ ்
ப ்டிருந் ோலும் CRSB யிலன த ோ ர்ந்தும் தபற முடியோது என அரசு விதி கூறுகின்றது.
முன்டனோக்கிய கோலப் பகுதிக்கும் விண்ணப்பிக்கலோம் . ஆனோல் அந் சுகயீன கோலப்பகுதி
60 நோ ்களுக்குள் இரு ் ல் டவண்டும் .
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னடோ இடர்மீட்பு பரோமரிப் போளர் க ோடுப் பனவு (CRCB)
CRCB

்கு தகுதி கபறகவண்டுமோயின்:
12 வயதுக்குக் குலறந்

குடும் ப அங் க ் வர் ஒருவலர பரோமரிக்க

டவண்டிய னோல் அல் லது அவருக்கோன டமற் போர்லவயின் அவசியம்
கோரணமோக மது கிைலமக்கோன டவலல அ ் வலணயில் 50% ்திலன
தசய் யமுடியோது டபோ ல் .
பின் வருவனவற் றிற் கு கவனம் தசலு ்

டவண்டியுள் ளது, ஏதனனில் :

●

டகோவி ் கோரணமோக அவர்களது போ சோலல அல் லது பரோமரிப்பு நிலலயம்
மூ ப்ப டு
் ள் ளது அல் லது அவ் வசதிகள் இல் லோமலிரு ் ல் .

●

டகோவி ் கோரணமோக அலவகளுல ய வைலமயோன டசலவகள்
இல் லோமலிரு ் ல்

●

They டகோவி ் கோரணமோக சுகயீனம் அல் லது அறிகுறி தகோண்டிருந்து,
னிலமப்படு ் ப்ப டு
் இரு ் ல் அல் லது டகோவி ் த ோற் றக்கூடிய
உ ல் நிலல ஆப ்திலனக் தகோண்டிரு ் ல்

குடும் ப ்தில் அந் க் கிைலமயில் இந்

நன் லமயிலன தபறுபவர் இந்

ஒருவடர.

கன ோ இ ர்மீ ்பு தகோடுப்பனவு, கன ோ இ ர்மீ ்பு சுகயீன தகோடுப்பனவு,
குறுகியகோல இயலோலம அல் லது த ோழில் ள கோயம் கோரணமோக நஷ்

ஈ டு
் க்

தகோடுப்பனவு அல் லது த ோழில் ருனரி மிருந்து சம் பள ்து னோன சுகயீன லீவு
எ லனயும் ற் டபோது தபறவில் லல.
15 வயதுக்கு டமற் ப ் வரோக இருப்பது ன் கன ோவில் வோை் கிடறன். கடனடிய
பிரலையோகடவோ அல் லது நிரந் ர வதிவி
்திலனக் தகோண் வரோகடவோ
இருக்கடவண்டிய அவசியமில் லல. ஆனோல் சமூகக் கோப்புறுதி இலக்கம் (SIN)
உண்டு.
2019ல் ,2020ல் அல் லது முன் லனய 12 மோ ங் களில் அல் லது சுய வருமோனம்
அல் லது பிள் லளப்டபறு/ தபற் டறோர்த ோழில் கோப்புறுதி நன் லமகள் மூலம்
ஆகக்குலறந் து $5,000 வருமோனம் ஈ ்டிடனன்.

CRCB மூலம் எவ் வளவு கபறலோம் ?
ஒரு (01) கிைலம கோலப்பகுதிக்கு $500 தபறலோம் . இதில் CRA 10% வீ
வரியிலன பிடி து
்
லவ ்துக்தகோண்டு, $450 ஐ ஒவ் தவோரு கிைலமயும் வைங் கும் . நீ ங் கள் அந் வரு
்தில் எவ் வளவு
வருமோன ்திலன உலை ்தீர்கள் என்ப லனப் தபோரு ்து கூடிய அல் லது குலறந் வ ்டியிலன வரி
ோக்கலின்டபோது தசலு ் டவண்டியிருக்கும் .

நீ ங் ள் எவ் வளவு ோலத்திற் கு CRCB யிளனப் கபறலோம் ?
• நீ ங் கள் தசப் ம் பர் 27, 2020 த ோ க்கம் தசப் ம் பர் 25, 2021 வலர விண்ணப்பிக்கலோம் .
•
•
•
•

ஒரு கிைலம தகோண்
கோலப்பகுதிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலோம் .
ஒரு கிைலமக்கோன கோலப்பகுதி ஞோயிற் றுக்கிைலம த ோ ங் கி வருகின்ற சனிக்கிைலம
வலர
ஆகக் கூடு லோக 26 கிைலமகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலோம் .
முன்டனோக்கிய கோலப் பகுதிக்கும் விண்ணப்பிக் கலோம் . ஆனோல் அந்
கோலப்பகுதி 60
நோ ்களுக்குள் இரு ் ல் டவண்டும் .

