
Membrii echipei SIARI sînt la serviciul populației în acest  dificile. 

Cu toate că birourile noastre sunt închise din cauza măsurilor de urgență legate în 

legătură cu pandemia, noi continuăm să oferim serviciile noastre de la distanță: 

1. Traducerea: 

Acum, mai mult decât oricând, comunicarea este esențială pentru securitatea 

tuturor. Echipa SIARI a decis să ofere serviciile de traducere în mod gratuit. 

Acest lucru va permite fiecărei persoane să obțină informații esențiale în limbă 

maternelă. 

 

2. Clinica de impozite: 

Clinica de impozite rămâne activă de la distanță. Echipa SIARI se angajează să vă 

ajute, la declarația ostră de impozit. 

- Pentru a facilita trimiterea documentelor, le puteți scana cu o aplicație web. Iată 

câteva sugestii: 

o Scanner simplu 

o Scaner rapid 

o Apăsați scanerul 

- Pentru acest serviciu puteți să ne plătiți taxele administrative prin transferuri prin 

transferuri. Vă vom ține la curent cu procedura de urmat. 

 

3. Starea de imigrare: 

În cazul în care vă expiră permisul de studiu sau de muncă, rămânem disponibili 

pentru a vă ajuta cu procedurile de reînnoire a statutului dumneavoastră. 

De asemenea, continuăm să oferim sprijin pentru cererile de reînnoire a rezidență 

permanentă, de cetățenie și a cererilor de parenare. 

4. Sprijin pentru părinți: 

Grădinița SIARI oferă sfaturi și activități zilnice care să însoțească părinții și 

copiii în această perioadă. Pentru aceasta, aveti access intrînd în contact cu grupul  

Facebook „Halte-garderie Siari” 

https://www.facebook.com/groups/869943093367349/ 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplescan.scanner&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolmobilesolution.fastscannerfree&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=pdf.tap.scanner&hl=en_US
https://www.facebook.com/groups/869943093367349/


5. Cursuri de franceză: 

- Pentru sesiunea de iarnă, alocațiile pentru participarea la Cursurile de franceză 

sînt plătite pentru cei care sînt au fost prezenți. 

- Pentru sesiunea în curs care a început pe 31 martie, un profesor de franceză va 

comunica cu tine, prin e-mail sau prin telefon, pentru a continua învățarea la 

distanță. Vă rugăm să rețineți că participarea dvs. la activitățile pedagogice 

propuse este necesară. Dacă nu puteți participa de la distanță și doriți să încheiați 

instruirea, contactați Centrul de contact pentru clienți la: 514 864-9191 

6. Dificultăți financiare: 

Situația actuală vă poate afecta viața de zi cu zi pe diferite niveluri. 

Iată câteva instrumente și resurse care vă pot ajuta. 

 

Dacă credeți că sunteți infectat cu COVID19: 

Quebec 

1 877-644-4545 

Înainte de a călători, contactați info-santé 811 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

 

Canada  

Aplicația vă va permite să primiți cele mai recente actualizări, resurse fiabile și 

să vă auto-evaluați simptomele. 

Descărcați aplicația https://ca.thrive.health/ 

 

Starea de imigrare și accesul la îngrijire: 

http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations 

 

Dacă v-ați pierdut locul de muncă: 

Quebec 

 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/#c47761 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://ca.thrive.health/
http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c47761
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c47761


 

Canada 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html 

 

Pentru băncile de alimente: 

http://jam-montreal.com/ 

http://www.madacenter.com/ 

http://www.multicaf.org/ 

https://lesnac.com/web%20/ 

https://sunyouthorg.com/fr/services/aide-alimentaire/ 

 

Contactați 211 pentru o bancă de alimente din apropierea dvs. 

 

Dacă întâmpinați dificultăți în violența în familie: 

http://www.sosviolenceconjugale.ca/ 

1 800 363-9010 

24 de ore pe zi / 7 zile pe săptămână 

 

Stresul, anxietatea și depresia asociate cu boala coronavirus COVID-19: 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-

anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/ 

Contactează informațiile sociale la 811 

 

Serviciul de informare și trimitere 

Contact 211 

211 Greater Montreal este un serviciu gratuit, multilingv de telefon și de 

asistență web, care vă direcționează către organizații și servicii comunitare.  

https://www.211qc.ca/ 

 

Pentru orice întrebare urgentă, ne puteți scrie în privat pe Facebook Messenger: 

https://www.facebook.com/siari.org/ 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
http://jam-montreal.com/
http://www.madacenter.com/
http://www.multicaf.org/
https://lesnac.com/web%20/
https://sunyouthorg.com/fr/services/aide-alimentaire/
http://www.sosviolenceconjugale.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.211qc.ca/
https://www.facebook.com/siari.org/


Sau sună-ne direct la: 514-738-4763. 

În ciuda unei scurte întârzieri, răspundem la toate solicitările. Dacă nu vorbiți 

franceza sau engleza, ne puteți scrie în limba dvs. Vă vom înțelege! 

# Stațiacasă #CaVaGienGo 


