חברי צוות  SIARIיישארו זמינים כדי להציע את שירותינו לציבור בתקופות קשות אלה.
על אף שמשרדינו סגורים בגלל אמצעי חירום למגיפה ,אנו ממשיכים להציע את שירותינו מרחוק:

שירותי תרגום:
כעת ,יותר מתמיד ,תקשורת חיונית לביטחון של כולם .צוות  SIARIהחליט להציע ללא תשלום את שירותי
התרגום שלו .זה יאפשר לכל אדם לקבל מידע חיוני בשפה שלו.
שירותי המס:
שירותי המס נותרו פעילים .הצוות מחויב להמשיך ולסייע לכם להגיש את החזרי המס שלכם ,כמו בכל שנה.
כדי להקל על שליחת המסמכים שלך ,אתה יכול לסרוק אותם באמצעות אפליקציות .הנה כמה הצעות:
Simple scanner
Fast scanner
Tap scanner

ביכולתך לשלם לנו את דמי הניהול עבור שירות זה באמצעות העברה אלקטרונית .אנו נעדכן אתכם בנוגע
לנוהל.

מעמד ההגירה שלך:
במקרה שתוקף אישור הלימודים או העבודה שלך הסתיים ,אנו נהיה זמינים כדי לסייע לך בהליכי חידוש
מעמדך.
אנו ממשיכים לתמוך בבקשות לחידוש מעמד קבע ,בקשות לאזרחות וחסויות.

תמיכה להורים:
גן הילדים  SIARIמציע כלים ופעילויות יומיומיות לליווי הורים וילדים בתקופה זו .אתה יכול להתחבר אליו
על ידי הצטרפות לקבוצת הפייסבוק "מעון יום של ,"Siari
"Siari Daycare" https://www.facebook.com/groups/869943093367349/

תוכנית ללימוד צרפתית:
● דמי ההשתתפות בתוכנית זו ישולמו למשתתפים שנכחו במהלך קורס החורף.
● לגבי הקורס שהחל במרץ ,מורה הצרפתית ייצור איתך קשר באמצעות הדוא"ל או הטלפון על מנת
להמשיך את הלמידה המקוונת .שימו לב כי השתתפותכם בפעילויות החינוכיות המוצעות הינה
נדרשת .אם אינך יכול להשתתף מרחוק ומעוניין להפסיק את הקורס ,אנא פנה לשירות הלקוחות
בטלפון1111-465-415 :

קשיים כלכליים:
המצב הנוכחי יכול להשפיע על חיי היומיום שלך ברמות שונות.
להלן כמה כלים ומשאבים שיכולים לעזור לך.
אם אתה חושב שנדבקת ב:11COVID -

קוויבק
1 877-644-4545
לפני הנסיעה ,צרו קשר עם מרכז מידע לבריאות 411
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
קנדה
האפליקציה תאפשר לכם לקבל את העדכונים האחרונים ,משאבים אמינים ולהעריך את הסימפטומים שלכם
באופן עצמאי.
הורד את האפליקציה app https://ca.thrive.health/

מעמד ההגירה וגישה לטיפול:
http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations

אם איבדת את העבודה שלך:
קוויבק
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/#c47761

קנדה

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

:לבנק המזון
http://jam-montreal.com/
www.madacenter.com
www.multicaf.org
https://lesnac.com/web/
https://sunyouthorg.com/fr/services/aide-alimentaire/

 לבנק מזון בקרבתכם111 צרו קשר עם

:אם אתה נתקל באלימות במשפחה
http://www.sosviolenceconjugale.ca/
1 800 363-9010
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:11-COVID  חרדה ודיכאון הקשורים למחלת נגיף הקורונה,לחץ
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stressanxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
411 צרו קשר עם חדשות חברתיות בטלפון

שירות מידע ותקשורת:
צרו קשר עם 111
 111מונטריאול  -הוא שירות עזרה רב-לשוני ,שירות טלפוני ואינטרנטני המפנה אותך לארגונים ושירותים
קהילתיים.
https://www.211qc.ca/

לשאלות דחופות ,תוכלו לכתוב לנו הודעה פרטית באמצעות מסינג'ר בפייסבוק:
https://www.facebook.com/siari.org/

או חייגו אלינו ישירות בטלפון מספר514-738-4763.:
למרות עיכוב קטן ,אנו מגיבים לכל הבקשות .אם אינך דובר צרפתית או אנגלית ,אתה יכול לכתוב לנו בשפה
שלך ,אנחנו נבין אותך!

#RestezChezVous #CaVaBienAller

