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Orientation to Ontario

 التعُرف على أونتاریو

أن تكون قد عشت في كندا مدة 10 سنوات أو أكثر 
بعد بلوغك سن 18. 

لمعرفة المزيد حول معاش تأمين الشيخوخة، قم 
 )Service Canada( بزيارة موقع خدمة كندا

www.servicecanada.gc.ca  أو  
 findlink.at/oldagesecu

   )CCTB( الفائدة الضريبية الكندية للطفل
الفائدة الضريبية الكندية للطفل )CCTB(   هي 
مخصص شهري من الحكومة الفيدرالية لمساعدة 

اآلباء واألمهات وغيرهم من أولياء األمور بتكاليف 
تربية الطفل.   يجب عليك تقديم طلب للحصول على 

هذه الفائدة. يتم تحديد المبلغ إستنادا الى مستوى 
دخلك السنوي. 

لمعرفة المزيد حول الفائدة الضريبية الكندية للطفل  
)CCTB(  قم بزيارة موقع  وكالة العائدات 

الضريبية الكندية  

www.cra-arc.gc.ca  أو 
findlink.at/cra-bnfts

الفائدة الضريبية العامة لرعاية الطفل  
الفائدة الضريبية العامة لرعاية الطفل هي مبلغ 

شهري تدفعه الحكومة الفيدرالية لكل طفل يقل عمره 
عن ست سنوات. تعطى هذه الفائدة لألسر للمساعدة 
في تكاليف رعاية الطفل. تعطى هذه الفائدة لجميع 

األسر وليس لألسر التي تستخدم خدمات رعاية 
الطفل فقط. 

لمعرفة المزيد عن الفائدة الضريبية العامة لرعاية 
 )Service Canada( الطفل، قم موقع خدمة كندا

www.servicecanada.gc.ca  أو 
 findlink.at/UChildCB

المساعدات االجتماعية__________

الفوائد والمساعدات االجتماعية
الفوائد 

)EI(  التأمين الوظيفي

قد تكون مؤهال للحصول على فوائد التأمين الوظيفي 
إذا فقدت وظيفتك ألسباب خارجة عن إرادتك، مثل 

قلة االشغال، أو التسريح الموسمي أو الجماعي 
للعمال. لتكون مؤهال للتأمين الوظيفي، يترتب عليك 

العمل ساعات مؤمنة كافية في كندا خالل الـ 52 

أسبوع التي تسبق فقدانك لعملك. 
لمعرفة المزيد حول التأمين الوظيفي، قم بزيارة 

  )Service Canada( موقع خدمة كندا

www.servicecanada.gc.ca  أو  
  findlink.at/EI-app

)CPP( خطة التقاعد الكندي

عندما تصل سن 65 عاماً، قد تتأھل للحصول على 
التقاعد الكندي.  يجب أن تكون قد أسھمت في  

صندوق خطة التقاعد الكندي لمرة واحدة على األقل 

خالل حیاتك العملیة  في كندا. قد تستطيع الحصول 
على التقاعد الكندي المبكر عند بلوغك عمر 60 إلى 

64 عاماً ، ولكن في ھذه الحالة سيتم تخفیض معاشك 
التقاعدي. أما إذا أجلت تقاضي معاشك التقاعدي فإن 

المبلغ الذي ستتقاضاه سیكون أعلى. 

لمعرفة المزيد عن خطة التقاعد الكندي  قم بزيارة 

  )Service Canada( موقع خدمة كندا

www.servicecanada.gc.ca  أو  
  findlink.at/cpp

 )OAS( معاش تأمين الشيخوخة
هذه فائدة شهرية تدفع لكبار السن البالغين 65 عاما 
فما فوق. كي تستحق معاش تأمين الشيخوخة يجب 

  )OW( أشغال أونتاريو
يوفر برنامج أشغال أونتاريو(OW) الدعم المالي 
لمن هم في حاجة مالية مؤقتة. كما يوفر البرنامج 

الدعم في سبيل إيجاد العمل. 



لمعرفة المزيد عن برنامج دعم المعاقين في 

أونتاريو )ODSP( قم بزيارة مقع وزارة الجتمع 

 www.mcss.gov.on.ca والخدمات اإلجتماعية

أو 

 Findlink.at/Ont-DSP

لمعرفة المزيد عن أشغال أونتاريو )OW( قم بزيارة مقع وزارة 

الجتمع والخدمات اإلجتماعية www.mcss.gov.on.ca  أو 

 Findlink.at/SocialAssi

)ODSP( برنامج دعم المعاقين في أونتاريو

يساعد هذا البرنامج ذوي اإلعاقات المحتاجون ماديا.  كما يساعد 

برنامج دعم المعاقين في أونتاريو )ODSP( المعاقين القادرين 

على العمل في إيجاد عمل. 

 هل تعلم؟

 بأن سن استحقاق معاش 
 تأمين الشيخوخة 

 )OAS( آخذ في التغير 

 بشكل تدريجي. ستأثر 

 مواليد 1958 وما بعد 

 بهذا التغيير حيث سيرتفع 

 سن استحقاق هذا 

المعاش.  




