
معلومات عن الصحة والتوظيف 
ة كوفيد-19 والمالية أثناء ف�	

لك، فيما ي
� بعض المعلومات والمساعدة المتوفرة لك  � � م��
إذا طلبت منك دائرة الصحة العامة أن تبقى ��

� العمل والمخاوف المتعلقة با��موال. 
لوظيفتك ولس�متك ��

ة وباء كوفيد-19 عملك أثناء ف�	

 �
ل. من خ�ل بقائك �� � � الم��

تك الصحة العامة بأن تبقى �� ل إذا كنت مريضاً أو أخ�� � � الم��
نحن نفهم بأن العمل والوظيفة هما أمران مهمان جداً. يرجى البقاء ��

صابة بالمرض.  � العمل من ا�¤
، فإنك تحمي أ§تك وزم�ءك �� �

ª«ل وقيامك بالعزل الذا � الم��

� حال:
� بريتش كولومبيا، � يمكنك أن تخ وظيفتك ��

��

 �
ل عندما يتم الطلب منك �� � � الم��

�� �
ª«قيامك بالعزل الذا

القيام بذلك.
ل ��نك مريض بفايروس كوفيد-19. � � الم��

بقائك ��

� العمل
صحتك وس�متك ��

� منع 
� المساعدة ��

لكل شخص دور ��

إنتشار فايروس كوفيد-19

ل إذا  � � الم��
البقاء ��

كنت مريضاً.

يحتاج أصحاب العمل إ« خطة الس�مة الخاصة 

بكوفيد-١٩ للمحافظة ع
 س�مة عمالهم.

ب�غ عن ظروف العمل  � مكان العمل، وبضمنها ا�¤
يحق لك الحصول ع
 مكان عمل آمن وصحي. إذا كنت بحاجة إ« المعلومات والمساعدة عن أمور الصحة والس�مة ��

� إ« الجمعة: 7:30 صباحاً إ« 5 مساءاً.  �Éثن � بريتش كولومبيا (WorkSafeBC)، من ا�¤
تصال بدائرة العمل ا�Ìمن �� غ�� ا�Ìمنة، يمكنك ا�¤

مكان عمل آمن

 1-833-236-3700 : �
��: 7233-621-888-1الرقم المجا �

��SAFE)-621-888-(1الرقم المجا

 1-833-236-3700 : �
الرقم المجا��

� بريتش كولومبيا. سيتم إرسال 
� ذكرناها آنفاً، إتصل بمكتب معاي�� العمل ��

ªÏإذا فقدت وظيفتك بسبب وباء كوفيد-19 ��ي سبب من ا��سباب ال

يد. إستمارة الشكوى إليك بال��

� إ� الجمعة: 7:30 صباحاً إ« 5 مساءاً ثن�� من ا��

� قدمتها.
ªÏيمكنك تقديم شكوى مجهولة الهوية دون أن يعرف صاحب عملك بذلك، ولكن سوف لن تعرف نتائج ما حدث للشكوى ال

خصوصيتك

: بصفتك عامل، يمكنك المساعدة من خ�ل القيام بما ي��

البقاء ع
 بعد 6 أقدام 
من ا�Ìخرين.

 �
�Ïث �

السعال أو العطس ��
مرفقك.

المواظبة ع
 غسل 
يديك.



قد تكون المساعدة متاحة لك إذا لم تكن قادراً ع� العمل بسبب وباء كوفيد-19 وكنت قلقاً بشأن المال. 

ة بوباء كوفيد-19. Õ§بعض المساعدة المالية للعمال الذين يتأثرون مبا (CERB) كندا �
ستجابة للطواريء �� تقدم إعانة ا��

هتمامات المالية ا��

تصال بمكتب خدمات  لمعرفة المزيد، يرجى ا�¤

عاقة:  المساعدة المالية ومساعدة ا�¤

1-866-866-0800

� ا
�سبوع (لغاية 24 أسبوع) 
�قد يتوفر دعم ما�� ع� المدى القص�� مقداره 500 دو
ر 	

لمعرفة إذا كان بإمكانك تقديم الطلب أو لمعرفة كيفية تقديم 
يرادات الكندية: �
الطلب، إتصل بوكالة ا

قد تكون المساعدة المالية المقدمة من حكومة بريتش 

كولومبيا متاحة لك إذا كنت بحاجة إ« المال.

� بريتش كولومبيا هي منحة مالية مقدارها 1000 دو�ر المساعدة المالية
إعانات الطواريء للعمال ��

ل��شخاص الذين تأثرت قابليتهم ع
 العمل بسبب وباء كوفيد-19. 

 �
لمعرفة إذا كان بإمكانك تقديم الطلب، إتصل بإعانات الطواريء للعمال ��

� إ« الجمعة، 8:30 صباحاً إ« 4:30 عØاً.  �Éثن بريتش كولومبيا، من ا�¤

3545-955-855-1 (داخل بريتش كولومبيا فقط)

4630-309-778-1 (خارج بريتش كولومبيا)

1-833-966-2099

طرق أخرى للحصول ع� المساعدة

يمكن لمجموعات مختلفة تابعة للمجتمع المح
� مساعدتك بشأن مخاوفك المتعلقة بالوظيفة وس�مة العمل والمال. ويمكنهم أيضاً مساعدتك لتقديم طلب للحصول 

� المرة ا��و«. 
تصال �� ية عند ا�¤ � نجل�� تصال بها. قد تحتاج إ« مساعدة شخص يتحدث ا�¤ � يمكنك ا�¤

ªÏالدعم. أدناه أسماء بعض من هذه المجموعات ال 
ع

ف� � س��
� كوميون¶	 أوبش��

(8 لغات)
بروجريسيف 

 �
ال سوساي¶	 كالتش�� إن�	

(14 لغة)

ساكسس 
(18 لغة)

�
 آرتشواي كوميون¶	

ف�  س��
(21 لغة)

اللغات

المواقع

تصال ا��

سبانية، الصومالية،  الصينية، ا�¤
البنجابية ولغات أخرى.

ي، دلتا، وايت روك س��

 604-596-4321

العربية، الكورية، الفيتنامية، 
البنجابية ولغات أخرى.

ي، دلتا، وايت روك س��

604-596-7722

سبانية، العربية،  الصينية، ا�¤
الكورية، ولغات أخرى.

كوكت�م، بورت كوكت�م، بورت 
ي مودي، مايبل ريدج، س��

 236-333-3102, 236-808-2323

الصينية، العربية، البنجابية 
ولغات أخرى.

أبوتسفورد، تشيليواك، 

�
ميشن، �نج

604-859-7681

604-468-6069, 604-468-6022 

ي س��

مواقع أخرى
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