
 

 اھنامزاس یارب تلود یلام تیامح یاھھمانرب
 

 ویراتنوا و لاردف یاھتلود طسوت ھک تسا راک و بسک و تراجت یلعف و هدمع ینابیتشپ یاھھمانرب زا یتسیل ،تسا هدمآ تسویپ ھب ھچنآ
)Ontario( ییاھدنویپ زا ھک دیوش نئمطم ،اھھمانرب نیا دروم رد هدش زور ھب تاعالطا بسک یارب .2021 ھیوناژ 7 زا تسا هدش ھیھت 
 .دیاهدرک دیدزاب ،تسا هدش هراشا اھنآ ھب دنس نیا رد ھک )ییاھکنیل(
 
  لاردف تلود یلام ینابیتشپ یاھھمانرب

 
 اداناک یرارطضا هراجا ھنیزھ کمک
 تکراشم نودب و دوشیم )CECRA( اداناک یرارطضا هراجا یلام کمک ھمانرب نیزگیاج ،اداناک یرارطضا هراجا ھنیزھ کمک

 2021 نئوژ ات 2020 ربماتپس 27 خیرات زا ھمانرب نیا .دنکیم تخادرپ طیارش دجاو نارجاتسم ھب ار ھنیزھ کمکً امیقتسم ،ھناخبحاص
 تاسسوم و لغاشم یارب یفاضا ھنیزھ کمک کی و ھیاپ ھنیزھ کمک کی لماش اداناک یرارطضا هراجا یلام کمک ھمانرب .دوشیم ارجا

 تیدودحم لامعا ای و یلیطعت صوصخ رد یمومع تشادھب یاھلکتورپ قبط ،19-دیوک سوریو یریگھمھ نارود رد ھک تسا یعافتناریغ
 .دناھتفرگ رارق اھتیدودحم نیا لامعا ریثات تحت رتشیب ای و ھتفھ کی تدم ھب ،لغاشم
 
 ابقاعتم ،یضاقتم کی دمآرد شھاک نازیم زا .تسین زاین یلقادح دمآرد شھاک ھنوگچیھ ھب ،دروم نیا رد ندوب طیارش دجاو روظنم ھب
 یارب .دراد دوجو لغاشم یارب ھنیزھ کمک غلبم ھبساحم ھب کمک یارب ھبساحم رازبا کی .دوشیم هدافتسا ھنیزھ کمک ھبساحم یارب
 .دییامن مادقا تسا هدمآ ھمادا رد ھک ییاھهرامش قیرط زا اھراک و بسک مالعتسا یارب ینفلت طوطخ طسوت دیناوتیم رتشیب تاعالطا بسک

1-800-959-5525. 
 
 )CEWS( اداناک یرارطضا دزمتسد ھنیزھ کمک
 2020 سرام 15 ات نادنمراک قوعم دزمتسد تباب نایامرفراک یارب ار ھنیزھ کمک و ھنارای کی ،اداناک یرارطضا دزمتسد ھنیزھ کمک
 .تسا ارجا لباق 2021 نئوژ ات ھمانرب نیا .دھدیم ھئارا

 
 .تسا )ھیاپ دمآرد( نیشیپ هرود اب 19 -دیوک نارحب لوط رد نآ رادقم ھسیاقم و دمآرد شھاک نازیم ساسارب ھمانرب نیا ییارجا تیلباق
 ھب کمک یارب ھبساحم رازبا کی .دننکیم تفایرد دمآرد فالتخا نیا ساسا رب ار نادنمراک قوقح زا یدصرد ،طیارش دجاو نایامرفراک
 زا دیناوتیم ار اداناک یرارطضا دزمتسد ھنیزھ کمک یاھھمانرب ھب طوبرم تاعالطا .دراد دوجو لغاشم یارب ھنیزھ کمک غلبم ھبساحم
 .2099-966-833-1 دییامن بسک تسا هدمآ ھمادا رد ھک ییاھهرامش قیرط
 
 )CEBA( اداناک یرارطضا لغاشم باسح
 رظن رد یعافتناریغ و کچوک لغاشم یارب رالد 60,000 فقس ات ار هرھب نودب یاھ ماو ،(CEBA) اداناک یرارطضا لغاشم باسح
 .دش دھاوخ ماو یدصرد 33 ششخب بجوم ،نآ زا لبق ای 2022 ربماسد 31 خیرات رد ماو هدنام یقاب تخادرپزاب .تسا ھتفرگ
 
 CEBA یارب ندش طیارش دجاو طیارش ،لاعف یربراک /یراجت باسح ھب زاین رب ینبم لغاشم یلبق طیارش فذح اب ،2020 لاس ربتکا زا
 عورش ھب تبسن ،دوخ یلصا یلام ھسسوم رد یربراک /یراجت باسح حاتتفا زا سپ دنناوتیم لغاشم و اھراک و بسک نونکا .دش دعاسم
  .دننک مادقا راک و بسک و یراجت یاھتیلاعف

 
 ماو رالد 60,000 دنناوتیم ،تسا هدش دیئات 2020 لاس ربماسد 4 خیرات زا اھنآ یارب اداناک یرارطضا لغاشم باسح ھک ینایضاقتم
 رد ھمانرب نیا .دنھد تساوخرد یرالد 20,000 ماو یارب دنناوتیم ،دناهدومن تفایرد ار یرالد 40,000 ھیلوا ماو ھک یناسک .دننک تفایرد
 هدمآ ھمادا رد ھک ییاھهرامش قیرط زا دیناوتیم رتشیب تاعالطا بسک یارب .تسا ارجا لباق اداناک رسارس رد یلام ھسسوم 220 زا شیب
 .4201-324-888-1 دییامن مادقا تسا

 
 )(RRRF یاھقطنم یبایزاب و کمک قودنص
 ھب رداق ھک ،19 -دیوک یداصتقا تاریثات زا رثاتم یعافتناریغ یاھداھن و لغاشم ھب هرھب نودب ماو کی ،یاھقطنم یبایزاب و کمک قودنص
 .دیامنیم تخادرپ ،دنراد یرتشیب ینابیتشپ و تیامح ھب زاین ای و دنتسین یلاردف یدادما یاھھنیزھ کمک ریاس ھب یسرتسد
 
 
 



 
 40,000 فقس ات رثکادح هدش ینابیتشپ و لوبق لباق ییارجا ھنیزھ هام شش زا ،یلام نیمات ھنیزگ ود رھ یلام نیمات ھنیزگ ود دنراد دوجو
 .تسا 2021 سرام 31 ات 2020 سرام 15 زا اھھنیزھ نتفرگ رظن رد یارب ینامز هزاب .دننکیم ینابیتشپ رالد نویلیم 1 رثکادح ای رالد
 
 ھجاوم :دنیامن هدروآرب تسا هدمآ ھمادا رد ھک ار ییاھرایعم دیاب ندوب طیارش دجاو روظنم ھب اھنامزاس ندوب طیارش دجاو یاھرایعم زا یخرب

 یارب اداناک تلود ینامرد تامادقا تفایرد یارب ندرک مادقا ؛19-دیوک یریگ ھمھ ھجیتن رد یتایلمع تباث یاھھنیزھ اب یداصتقا راشف اب ندش
  .یربراک /یراجت باسح کی نتشاد و دناهدوب طیارش دجاو 2020 سرام 15 زا شیپ ھک یناسک ؛19-دیوک
 
  تالایا رد یتلود یلام تیامح یاھھمانرب

 
 ویراتنا کچوک راک و بسک ھنیزھ کمک
 رالد 20,000 رثکادح و رالد 10,000 لقادح و دش مالعا 2020 لاس ربماسد رخاوا رد ویراتنا کچوک لغاشم زا تیامح ھنیزھ کمک
  .دومن دھاوخ مھارف ار یرامیب ندش ریگھمھ یط رد اھنامزاس ھب کمک یارب

 
 نیا تفایرد یارب راب کی دنناوتیم ،دننک دودحم ار دوخ تامدخ ای و هدش لیطعت سوریو یریگھمھ یط رد تسیابیم ھک یکچوک لغاشم
 ھک دنشاب ھتشاد دنمراک 100 زا رتمک دادعت ھب ،2019 لیرپآ ھب تبسن 2020 لیرپآ رد دیاب طیارش دجاو لغاشم .دنیامن مادقا ھنیزھ کمک
 ای 2019 لیرپآ رد ھک یلغاشم یارب ندوب طیارش دجاو یاھرایعم .دشاب ھتفای شھاک دصرد 20 نازیم ھب لقادح تدم نیا رد اھنآ دمآرد
 لغاشم .دش دھاوخ مالعا 2021 ھیوناژ رد ابقاعتم ھطوبرم هاگرد و اھرایعم و طباوض ریاس هارمھ ھب ،دناهدوب لاعف ریغ 2020 لیرپآ
 .دنشابیمن روکذم طیارش دجاو ،دنتسھ اھتیفرظ رد تیدودحم لامعا اب تیلاعف ھب زاجم تدم نیا رد ھک یساسا

 
  یژرنا ھنیزھ و کالما تایلام ھنیزھ کمک
 دنناوتیم ،دنتسھ لیطعت نانچمھ ای و دندش یلیطعت ھب روبجم یریگھمھ نارود رد یناتسا یمومع تشادھب یاھلکتورپ ساسا رب ھک یلغاشم
 بسک یارب یلام کمک تفایرد طیارش دجاو ھک کچوک لغاشم یمامت .دنھد اضاقت ،یژرنا ھنیزھ و کالما تایلام ھنیزھ کمک تفایرد یارب
 .دنھد اضاقت ،یژرنا ھنیزھ و کالما تایلام ھنیزھ کمک تفایرد یارب دنناوتیم نینچمھ ،دنتسھ ویراتنوا یراجت کچوک یاھراک و
 
 یاھ ھنیزھ )2 و یلیصحت و یرادرھش یاھ یربراک کالما رب تایلام )1 دراوم یارب ار اھھنیزھ کمک نیا دناوتیم طیارش دجاو لغاشم
 کمک نیا .دنیامن تفایرد )تسین سرتسد رد یعیبط زاگ ھک ییاج رد یشیامرگ یاھنغور و ناپورپ و( یعیبط زاگ و قرب لماش یژرنا
 رثکا .دھدیم ششوپ دنوشیم و هدش لامعا ،سوریو یریگھمھ لیلد ھب یمومع تشادھب یاھتیدودحم ھک ار ینامز تدم مامت ،اھھنیزھ
 رتشیب تاعالطا بسک یارب .دنشاب دوخ ھنیزھ کمک تفایرد رظتنم دنناوتیم ،لماک یاضاقت کی لاسرا زا سپ ھتفھ دنچ فرظ لغاشم
 .3090-216-855-1 دییامن مادقا تسا هدمآ ھمادا رد ھک ییاھهرامش قیرط زا دیناوتیم
 
 کچوک یاھراک و بسک یارب 19-دیوک یژرنا ھب کمک ھمانرب
 دجاو کچوک لغاشم ھب ار یرابتعا ھک دراد ار تیلباق نیا ،(CEAP-SB) کچوک یاھراک و بسک یارب 19-دیوک یژرنا ھب کمک ھمانرب

 یارب یکیرتکلا یژرنا زا لوا ھجرد رد نایضاقتم ھچنانچ .دنیامن تخادرپ هراب کی ھب ار دوخ یژرنا ضوبق نآ یط ھک دھد ھئارا طیارش
 شیامرگ یارب یژرنا لاکشا ریاس زا ھچنانچ و دنوش رادروخرب یرالد 850 و یرثکادح تیامح زا دنناوتیم ،دنیامن هدافتسا ندرک مرگ
 .دنوش رادروخرب یرالد 425 یتیامح غلبم زا دنناوتیم ،دنیامن هدافتسا
 ھئارا دننکیم تفایرد ار اھاضاقت نیا کرتشم روط ھب ھک یژرنا ناگدننکنیمات ریاس و یعیبط زاگ و قرب ناگدننکعیزوت قیرط زا ھمانرب نیا
 .دوشیم
 
 )PPE( یدرف تظافح تازیھجت زا تیامح :ویراتنا یلصا ھنیزھ کمک
 راب کی یارب دنناوتیم مادنا بسانت شخب و ناکسا و باوخ تازیھجت شخب ،یشورف هدرخ شخب رد دنمراک ھن ات ود نتشاد اب کچوک لغاشم
 قیرط زا دیناوتیم رتشیب تاعالطا بسک یارب .دنیامن اضاقت یدرف تظافح تازیھجت ھیھت جراخم ھنیزھ کمک یارب رالد 1,000 فقس ات و
 .3090-216-855-1 دییامن مادقا تسا هدمآ ھمادا رد ھک ییاھهرامش


