ਕੈਨਡਾ ਿਰਕਵਰੀ ਿਸੱਕਿਨਸ
ਬੈਨੀਿਫਟ (CRSB)

- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਪਤ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਪਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਆਮਦਨੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ
ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਸਹਤ
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੀ ਹੈ.
- ਤੁਸ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ $ 500 (ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
$450) ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਸਿਥਤੀ ਿਪਛਲੇ 1 ਹਫਤੇ ਤ ਜਾਰੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.
- ਤੁਸ ਸਤੰਬਰ 27, 2020 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 25, 2021 ਿਵਚਕਾਰ
ਕੁੱਲ 2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.
Punjabi
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

https://www.canada.ca/en/revenueagency/services/benefits/recovery-sickness-benefit/crsbwho-apply.html
OR
CALL 1-833-966-2099

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ

ਤੁਹਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ:
1. ਤੁਸ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ ਹੋ ਿਕ ਿਕ
ਤੁਸ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ:
a) ਤੁਸ ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ
b) ਕੋਿਵਡ -19 ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ
c) ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾ ਕੋਿਵਡ -19 'ਤੇ ਖਤਰੇ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੀਆਂ ਹਨ.
2. ਤੁਸ ਕਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ
3. ਤੁਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕੀਤੀ: CRSB, CRCB,
ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, EI, ਕ ੂਬੈਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
4. > 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਹੀ SIN ਨੰ ਬਰ ਹੈ
5. ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ 2019, 2020 ਜਾਂ ਤਰੀਕ
ਦੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $ 5,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਆਮਦਨੀ (ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ), ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨੀ (ਖਰਿਚਆਂ
ਘਟਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ), ਜਣੇਪਾ / ਮਾਿਪਆਂ EI, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ
6. ਤੁਸ ਉਸੇ ਸਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
Punjabi
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

https://www.canada.ca/en/revenueagency/services/benefits/recovery-sickness-benefit/crsbwho-apply.html
or
CALL 1-833-966-2099

ਅਰਜ਼ੀ

ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ
- ਕੈ ਨੇਡੀਅਨ ਰੀਵੇਨੂ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਵੋ
- ਬਕ ਿਵਚ ਿਸੱਧੀ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ
- ਸਮਾਿਜਕ iਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਪਭਾਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ
- 1 ਹਫਤੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਸ ਪਿਹਲੇ ਸੋਮਵਾਰ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.
- ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਿਨw ਨਹ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਤੁਹਾ
ਹਰੇਕ
ਪਦ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ. ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਮਆਦ
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ
ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਮਆਦ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ 60 ਿਦਨਾਂ
ਬਾਅਦ.
- ਆਨਲਾਇਨ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨ ਕਰੋਓ: ਸੀ ਆਰ ਏ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ
- ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ: 1-800-959-2019 ਜਾਂ 1-800-959-2041
- ਲੋ ੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ: ਸਮਾਜਕ ਬੀਮਾ ਨੰ ਬਰ (ਿਸਨ) ਡਾਕ ਕੋ ਡ,
ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ
-

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

https://www.canada.ca/en/revenueagency/services/benefits/recovery-sickness-benefit/crsbwho-apply.html
OR
CALL 1-833-966-2099

Punjabi

