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المساعدات واإلعانة االجتماعية
المساعدات

)EI( التأمين الوظيفي

قد يحّق لكم الحصول على التأمين الوظيفي  
Employment Insurance – EI  إذا فقدتم عملكم 

ألسباب خارجة عن سيطرتكم، مثل النقص في العمل، 
أو العمل الموسمي، أو التسريح )الصرف( الجماعي. 
لتكونوا ُمستِحقين ألخذ التأمين الوظيفي EI، يجب أن 
َنة كافية في كندا  تكونوا قد اشتغلتم ساعات عمل مؤمَّ

خالل آخر 52 أسبوعاً. 

لمعرفة المزيد عن التأمين الوظيفي EI، زوروا 
Service  Canada )خدمة كندا( على:.

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

)CPP( خطة المعاشات التقاعدية في كندا

عند بلوغكم سّن الـ65، قد تكونون ُمستِحقين لتلّقي معاش 
 .Canada Pension Plan - CPP  تقاعدي من

يجب أن تساهموا ولو لمرة واحدة في الخطة خالل حياتكم 
العملية في كندا. ربما تستطيعون أخذ معاش CCP ما 

بين سّن 60 و64، لكن سيتّم خفض مبالغكم المالية. 
لو أرجأتم الحصول على فوائد المعاش، قد تزداد هذه 

المبالغ.

لمعرفة المزيد عن خطة المعاشات التقاعدية في كندا 
CCP، زوروا Service Canada )خدمة كندا( على 

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

)OAS( معاش تأمين الشيخوخة

Old Age Security Pension – OAS  إن
مساعدة شهرية مدفوعة للكنديين البالغين من العمر 65 

سنة فما فوق. يجب أن تكونوا قد عشتم في كندا ما ال يقّل 
عن 10 سنوات بعد بلوغكم عمر 18 سنة.

لمعرفة المزيد عن معاش تأمين الشيخوخة 
OAS، زوروا Service Canada )خدمة 

كندا( على www.servicecanada.gc.ca  أو 
https://findlink.at/oldagesecu

)CCB( إعانة الطفل الكندية

إن إعانة  Canada Child Benefit  -CCBهي 
مبلغ شهري مدفوع من الحكومة الفدرالية لمساعدة األهل 

أو أولياء األمور في تكاليف تربية األطفال. يجب أن 
تقّدموا طلباً للحصول على هذه المساعدة. يتّم تعديل حجم 

المساعدة بحسب مستوى الدخل.

لمعرفة المزيد عن إعانة الطفل الكندية CCB، زوروا 
 www.cra-arc.gc.ca على CRA وكالة الضرائب الكندية

https://findlink.at/cra-bnfts أو

)UCCB(  اإلعانة الشاملة لرعاية الطفل

 Universal Child Care Benefit - إن إعانة
UCCB هي مبلغ شهري مدفوع من الحكومة الفدرالية 
لكل طفل تحت عمر الست سنوات. ُتعطى هذه اإلعانة 

للعائالت بهدف مساعدتهم في تكاليف رعاية الطفل. 
تشمل هذه اإلعانة جميع العائالت، وليس فقط الذين 

يستعملون خدمات رعاية األطفال.

لمعرفة المزيد عن اإلعانة الشاملة لرعاية الطفل 
 Service Canada زوروا ،UCCB

)خدمة كندا( على: www.servicecanada.gc.ca أو
 https://findlink.at/UChildCB

 Ontario اإلعانة االجتماعية من أونتاريو وركس
)Works )OW)W

 SOCIAL  يؤّمن برنامج أونتاريو وركس
ASSISTANCE



Ontario Works - OW دعماً مالياً لألشخاص 
المحتاجين بشكل مؤقت إلى مساعدة مالية. كما يوّفر 

البرنامج أيضاً دعماً للعثور على عمل.

لمعرفة المزيد عن أونتاريو وركس OW، زوروا 
وزارة الطفولة والمجتمع والخدمات المجتمعية على 
  https://findlink.at/SocialAssi أو  www.ontario.ca

 )ODSP( برنامج أونتاريو لدعم اإلعاقة

 Ontario Disability Support  يساعد برنامج
Program - ODSPاألشخاص ذوي اإلعاقات 
المحتاجين مادياً. كما يساعد برنامج أونتاريو لدعم 

اإلعاقة ODSP األشخاص ذوي اإلعاقة القادرين على 
العمل في إيجاد وظيفة.

لمعرفة المزيد عن برنامج أونتاريو لدعم اإلعاقة 
ODSP، زوروا وزارة الطفولة والمجتمع 

والخدمات المجتمعية على: www.ontario.ca  أو 
https://findlink.at/Ont-DSP

هل تعرفون؟

إن سّن معاش تأمين الشيخوخة OAS بدأ يتغّير 
بالتدريج. سيتأثر بهذا التغيير األشخاص المولودون في 

1958 وما بعدها ألن سّن األهلّية سيرتفع.




