
 
 
 
 
 
 

ናይ መንግስቲ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ፕሮግራማት ንትካላት  
 

ኣብዚ ተዓሺጉ ንብፌደራልን ናይ ኦንታርዮ መንግስትን ዝሕገዙ ናይዚ ግዜን ዓበይቲን ሓገዝ ፕሮግራማት ዝርዝር ካብ ጃንዋሪ 7፣ 2021 
ትረኽቡ። ብዛዕባ እዞም ፕሮግራማት ሓደሽቲ ሓበሬታታት ንምርካብ፣ ብኽብረትኩም ኣብዚ ሰነድ እዚ ዘለዉ ሊንክታት ምብጻሕኩም ኣረጋግጹ። 
 
ናይ ፌደራል መንግስቲ ፋይናነሳዊ ሓገዝ መደባት 
 
ካናዳ ህጹጽ ክራይ ሓገዝ (CERS) 
እዚ ናይ ካናዳህጹጽ ክራይ ሓገዝ (CERS) ንናይ ካናዳ ህጹጽ ናይ ንግዲ ክራይ ሓገዝ (CECRA) ፕሮግራም ዝትክእ እንትኸውን ንብቑዓት 
ተኻረይቲ ብዘይ ናይቲ በዓል ዋና ገዛ ተሳትፎ ቀጥታዊ ክፍሊት የቕርብ። እዚ ፕሮግራም እዚ ካብ ሰፕተምበር 27፣ 2020 ክሳብ ጁን 2021 ኣብ 
ተግባር ይውዕል። እዚ ናይ CERS ፕሮግራም ናይ መሰረት ሓገዝን ብናይ ህዝባዊ ጥዕና ሓለዋ ትእዛዝ ንሰሙን ወይ ልዕሊኡ ዝተጸለዉ ቢዝነሳትን 
ገበርቲ ሰናያትን ተወሳኺ ሓገዝ ኣብዚ ናይ እገዳ ግዘ ይህብ። 
 
ብቑዕ ንምዃን ዝወሓደ ናይ ኣታዊ ምቕናስ ኣድላዪ ኣይኮነን። ናይ ኣመልካቲ ኣታዊ ምቕናስ ሬት እቲ ሓገዝ ንምስላሕ እዩ ዝጠቅም። ቢዝነሳት ናይ 
ሓገዝ መጠኖም ንከስልሑሉ ዝሕግዝ ካልኩሌተር  ኣለዎም። ዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ ናይ CRA ናይ ቢዝነሳት ሕቶታት መስመር ብ 1-800-959-
5525 ምርካብ ይከኣል። 
 
ናይ ካናዳ ህጹጽ መሃያ ሓገዝ (CEWS) 
ናይ ካናዳ ኢመርጀንሲ መሃያ ሓገዝ (CEWS) ሓለፍቲ ንሰራሕተኛታት ንዝኸፍልዎ መሃያ ሓገዝ ይወሃቦም ካብ ማርች 15፣ 2020 ጀሚሩ። እዚ 
ፕሮግራም እዚ ክሳብ ጁን 2021 እዩ ዝሰርሕ። 
 
ናይዚ ፕሮግራም እዚ ብቑዕነት ኣብዚ ናይ COVID-19 ቅልውላው ዘጋጠመ ናይ ኣታዊ ምቕናስ ምስ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ መጠን (መሰረታዊ 
ኣታዊ) ብምውድዳር እዩ። ብቑዓት ሓለፍቲ ብዘሎ ኣፈላላይ መሰረት ናይቶም ሰራሕተኛታት ክፍሊት ዝተወሰነ ሚእታዊ ይቕበሉ። ቢዝነሳት ናይ 
ሓገዝ መጠኖም ንከስልሑሉ ዝሕግዝ ካልኩሌተር  ኣለዎም። ኣብ CEWS ማመልከቻ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ 1-833-966-2099 ምርካብ ትኽእሉ። 
 
ካናዳ ህጹጽ ቢዝነስ ኣካውንት (CEBA) 
እዚ ናይ ካናዳ ኢመርጀንሲ ቢዝነስ ኣካውንት (CEBA) ንኣናእሽተይ ቢዝነሳትን ገበርቲ ሰናያትን ካብ ወለድ ነጻ ዝኾነ ክሳብ $60,000 ዝበጽሕ 
ልቓሕ ይህብ። እቲ ልቓሕ ኣብ ወይ ቅድሚ ዲሰምበር 31፣ 2022 ምምላስ እንተኽኢሎም 33 ሚእታዊ ናይቲ ልቓሕ ይመሓረሎም። 
 
ካብ ኦክቶበር 2020 ጀሚሩ፣ ናይ CEBA ብቑዕነት ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ቢዝነሳት ንጡፍ ናይ ቢዝነስ ቼኪንግ/ኦፕሬቲንግ ኣካውንት ክህልዎ 
ይግባእ ዝብል ቅድመ ኩነታታት ብምልዓል ክሰፍሕ ተገይሩ ኣሎ። ቢዝነሳት ሕዚ ናይ ቢዝነስ ቼኪንግ/ኦፐሬቲንግ ኣካውንት ብናይ መባእታዊ 
ፋይናንስ ትካላቶም ድሕሪ ምኽፋቶም ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም።  
 
ካብ ዲሰምበር 4፣ 2020 ጀሚሩ፣ ተቐባሊነት ዝረኸቡ ናይ CEBA ኣመለከቲ ክሳብ $60,000 ዝበጽሕ ልቓሕ ክቕበሉ እዮም። ናይ መጀመርያ 
$40,000 ልቓሕ ተቐበልቲ ንተወሳኺ ናይ $20,000 ክምዝገቡ ይኽእሉ። እዚ ፕሮግራም እዚ ንኣብ ካናዳ ዘለዉ ልዕሊ 220 ፋይናንሳዊ ትካላት 
እዩ ዝሰርሕ። ዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ 1-888-324-4201 ምርካብ ይከኣል። 
 
ክልላዊ ናይ ረድኤትን መሕወይን ፈንድ  (RRRF) 
እዚ RRRF ብናይ COVID-19 ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ዝተጸለዉ ቢዝነሳትን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ካብ ወለድ ነጻ ልቓሕ የቕርብ፣ ካልኦት ናይ 
ፌደራል ረድኤት ስጉምቲታት ክረኽቡ ዘይኽእሉ፣ ወይ  
 
 
 
 



ተወሳኺ ሓገዝ ንዘድልዮም። ክልተ ናይ ፈንዲንግ መማረጺታት ብ RRRF ምርካብ ይከኣል: ክልቲኦም ናይ ልቓሕ መማረጺታት ናይ ሽድሽተ 
ወርሒ ብቑዕን ሓገዝ ዘወሃቦ ግዱብ ኦፐሬቲንግ ወጻኢታትን ክሳብ $40,000 ወይ እንተበዚሑ $1 ሚልዮን ይሕግዝ፣ ኣብቲ መማረጺ 
ብምምርኳስ። ወጻኢታት ኣብ ግምት ክኣትዉሉ ዝግበኣሉ ናይ ግዜ ገደብ ማርች 15፣ 2020 ክሳብ ማርች 31፣ 2021 ኣብ ዘሎ እዩ። 
 
ሓደ ሓደ እዞም ናይ ብቑዕነት ረቛሒታት ትካላት እዞም ዝስዕቡ ከማልኡ ኣለዎም: ብሰንኪ ናይ COVID-19 ለበዳ ግዱብ ኦፐሬቲነግ ወጻኢ 
እንዳሃለዎም ናይ ፈንድ ጸቕጢታት ምግፋጥ; ኣብ ካልኦት ናይ ካናዳ መንግስቲ COVID-19 ረድኤት ስጉምቲታት ተመዝጊቦም ብቑዓት ዝኾኑ; 
ቅድሚ ማርች 15፣ 2020 አብ ስራሕ ዝነበሩ; ንጡፍ ናይ ቢዝነስ ቼኪንግ/ኦፐሬቲንግ ኣካውነት ዘለዎም። 
 
ናይቲ ከባቢያዊ መንግስታዊ ፋይናንስ ሓገዝ ፕሮግራማት  
 
ኦንታሪዮ ንእሽተይ ቢዝነስ ሓገዝ ፈቓድ 
ናይ ኦንታሪዮ ንእሽተይ ቢዝነስ ሓገዝ ፈቓድ ኣብ ዲሰምበር 2020 መወዳእታተኣዊጁ እንተንኢሱ $10,000 ክሳብ $20,000 ዝበጽሕ ሓገዝ 
ኣብዚ ለበዳ ግዜ ንትካላት ክሕግዝ እዩ።  
 
ኣብዚ ናይ ኣውራጃ ሙሉእ ምትዕጽጻው ግልጋሎታቶም ክዓጽዉ ወይ ክግድቡ ዝተገደዱ ኣናእሽተይ ቢዝነሳት ኣብዚ ናይ ሓደ ግዘ ዕድል 
ክምዝገቡ ይኽእሉ። ብቑዓት ቢዝነሳት ትሕቲ 100 ሰራሕተኛታት ዘለዎም ኣብ ኣፕሪል 2020 ምስ ኣፕሪል 2019 ክነጻጸር ከሎ ናይ 20 ሚእታዊ 
ናይ ኣታዊ ምቕናስ ዘጋጠሞም ክኾኑ ኣለዎም። ካብ ኣፕሪል 2019 ወይ ኣፕሪል 2020 ጀሚሮም ስራሕ ደው ዘበሉ ቢዝነሳት ናይ ብቑዕነት ረቛሒ 
ኣብ ጃንዋሪ 2021 ምስ ካልኦት ረቛሒታትን ናይ ማመልከቻ ፖርታልን ክቐርብ እዩ። ናይ ዓቕሚ እገዳ ጥራሕ ተገይርሎም ክሰርሑ ዝተፈቐደሎም 
መሰረታዊ ቢዝነሳት ብቑዓት ኣይኮኑን። 
 
ናይ ንብረት ግብሪን ናይ ፍልፍል ሓይሊ ወጻኢ ቅናሽ ፈቓድ 
ብናይ ኣውራጃ ህዝባዊ ጥዕና ሓለዋ ስጉምቲታት ምኽንያት ክዕጸዉ ወይ ግልጋሎቶም ብሰፊሑ ክግድቡ ዝተገደዱ/ ተገዲዶም ዝነበሩ፣ ቢዝነሳት 
ንናይ ዋጋ ቅናሽ ክምዝገቡ ይኽእሉ፣ ብፈቓድ መልክዑ ዝቐርብ፣ ናይ ንብረታት ግብሪን ፍልፍል ሓይሊን ወጻኢ ዝሕግዝ እዩ። ንናይ ኦንታሪዮ ናይ 
ኣናእሽተይ ቢዝነሳት ሓገዝ ፈቓድ ብቑዓት ዝኾኑ ኩሎም ኣናእሽተይ ቢዝሳት ንናይ ንብረት ግብሪን ናይ ፍልፍል ሓይሊ ቢልን ቅናሽ ብቑዓት 
እዮም። 
 
ብቑዓት ቢዝነሳት ቅናሽ ክረኽቡሎም ዝኽእሉሎም ነገራት 1) ናይ ማዘጋጃቤትን ትምህርቲን ንብረት ግብሪታት፣ ከምኡውን 2) ናይ ፍልፍል 
ሓይሊ ወጻኢታት፣ ከም ኤሌክትሪሲቲን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን (ወይ ድማ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ እንተዘይሃልዩ፣ ፕሮፔንን መውዐዪ ዘይቲን)። ኣብ ክልላት 
ዘነጻጸሩ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሓለዋ እገዳታት ክሳብ ዘለዉሉ ጊዜ እዚ ፈንዲንግ ክሽፍኖ እዩ። መብዛሕትኦም ቢዝነሳት ሙሉእ ማመልከቻ ምስ 
ኣእተዉ ኣብ ውጢ ዝተወሰኑ ሰሙናት ናይ ቅናሽ ክፍሊቶም ክቕበሉ ትጽቢት ክገብሩ ይኽእሉ። ዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ 1-855-216-3090 
ምርካብ ይከኣል። 
 
ናይ COVID-19 ናይ ፍልፍል ሓይሊ ሓገዝ ፕሮግራም ኣናእሽተይ ቢዝነሳት 
እዚ ናይ COVID-19 ናይ ፍልፍል ሓይሊ ሓገዝ ፕሮግራም ኣናእሽተይ ቢዝነሳት (CEAP-SB) ናይ ሓደ ግዜ፣ ናይ ቢል ክሬዲት ንብቑዓት 
ኣናእሽተይ ቢዝነሳትን ዝተመዝገቡ ናይ ግብረ ሰናይ ዓማዊልን የቕርብ። ኤሌክትሪሲቲ ንምውዓይ ጥራሕ ዝጥቀሙ ተቐበልቲ ክሳብ $850 ሓገዝ 
ክቕበሉ ይኽእሉ፣ ወይ ድማ $425 ንካልኦት ዓይነት ፍልፍል ሓይሊ።   
እዚ ፕሮግራም እዚ ናይ ኩሎም ናይ ቢዝነስ ማመልከቻታት ብዝቕበሉ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ኣከፋፈልቲ፣ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ኣከፋፈልቲ፣ ከምኡውን 
ናይ ዩኒት ንኡስ ሜትር ኣቕረብቲ እዩ ዝቐርብ።  
 
ናይ ኦንታሪዮ ዋና ጎዳና ረድኤት ፈቓድ: PPE ሓገዝ 
ካብ ክልተ ክሳብ ትሽዓተ ሰራሕተኛታት ዘለዎም ኣናእሽተይ ስራሕቲ ንግዲ፣ ቦታ፣ ጽገና፣ ከምኡውን ናይ ብቕዓት ዘፈራትንናይ ሓደ ግዜ ክሳብ 
$1,000 ዝበጽሕ ፈቓድ ምስ ናይ ውልቃዊ ሓለዋ ናውቲ (PPE) ወጻኢ ሓዊሱ ዘሎ ሓገዝ ክምዝገቡ ይኽእሉ። ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ኣብ 1-
855-216-3090ምርካብ ይከኣል። 
 


