FCJ Refugee Centre
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ÚNICA,
FINANCIADA PELA CIDADE DE TORONTO,
PARA AQUELES QUE AGUARDAM OS
RESULTADOS DO TESTE COVID-19, ESTÃO
EM ISOLAMENTO /QUARENTENA OU SÃO
COVID +

This webinar is thanks to
the support of:

Fcjrefugeecentre.org

O que que e?
◦Uma assistência financeira única,
financiada pela cidade de Toronto, para
aqueles que aguardam os resultados do
teste COVID-19, estão em isolamento
/quarentena ou são COVID +
◦Ajudar os indivíduos que, devido a
graves dificuldades financeiras, não
conseguem acessar os testes COVID ou
completar seu isolamento
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Quem se Qualifica?

• Existem três componentes principais para se qualificar para o COVID IESF
• 1) Você deve ser obrigado a isolar porque você é um dos seguintes:
• Esperando por um teste COVID-19
• Isolamento devido a contato próximo / exposição / sintomas
• São COVID +

• 2) Você não é elegível / não tem acesso a nenhuma outra forma de
auxílio à renda ou benefícios COVID, incluindo (mas não limitado a):
• Ontario Works, Employment Insurance, Canadian Recovery Benefit,
Canadian Sickness Benefit ou qualquer outro programa federal,
provincial ou privado de assistência de renda
• Se você acha que pode se qualificar para um desses programas, ou
não tem certeza, podemos apoiá-lo em sua inscrição
• 3) Você está passando por dificuldades financeiras que o impedem de
fazer o teste ou de concluir o período de isolamento obrigatório.
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Quanto você recebe?

• O valor fornecido depende de dois fatores principais, conforme observado no
gráfico abaixo
• O status do seu isolamento
• O tamanho da sua família
Applicant only and/or
Applicant with Spouse and
Dependant(s)

Awaiting Testing

COVID Positive

Required to SelfIsolate

Tested with No Result - 7 days

1
2
3 (1 dependant)
4 (2 dependants)
5 (3 dependants)
6 (4 dependants)

733
1,136
1,349
1,582
1,816
2,020

391
606
720
844
969
1,078

172
266
315
370
424
472

Sole Support Parent Applicant
with Dependant(s

COVID Positive

Required to SelfIsolate

Tested with No Result - 7 days

1,265
1,478
1,712
1,946
2,150

675
789
914
1,038
1,147

296
345
400
455
502

2 (1 dependant)
3 (2 dependants)
4 (3 dependants)
5 (4 dependants)
6 (5 dependants)

Subsequent Positive Result –
additional 23 days
561
870
1,034
1,212
1,392
1,548

Awaiting Testing
Subsequent Positive Result –
additional 23 days
969
1,133
1,312
1,491
1,648

• De acordo com os regulamentos de isolamento e distância social, todos
os valores são fornecidos por meio de cheque, transferência eletrônica
ou depósito bancário
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Como Aplicar?
• Se você atender a esses
critérios, poderá se inscrever no
COVID IESF por telefone,
ligando para Jessie Kohut no
telefone 416 469 9754 ramal
243 ou por e-mail para
jessie.Kohut@fcjrefugeecentre
.org
• Ao se inscrever ou indicar
alguém para se inscrever por email, certifique-se de incluir as
seguintes informações
• O nome do indivíduo
• O número de telefone deles
• Endereço de email
• Língua falada
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Recursos

FCJ REFUGEE CENTRE

PERGUNTAS?
Jessie Kohut
Jessie.kohut@fcjrefugeecentre.org
416- 469 9754 ext. 243

Loly Rico
lolyrico@fcjrefugeecentre.org
416- 469 9754 ext. 224
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