
Ang mga miyembro ng Organisasyong SIARI ay mananatili sa serbisyo ng populasyon sa 

oras ng kahirapang ito. 

Bagama’t sarado ang aming tanggapan dahil sa sitwasyong katulad nito, patuloy kaming 

nagbibigay ng mga serbisyo kahit na malayo : 

 

1. Pagsasalin : 

Ngayon, higit sa dati, ang komunikasyon ay mahalaga para sa kaligtasan ng lahat. Nagpasya 

ang organisasyong SIARI na mag-alok ng mga serbisyo sa interpretasyon nang walang 

bayad. Papayagan nito ang bawat tao na makakuha ng mahahalagang impormasyon sa kanilang 

sariling wika. 

2. Klinika sa Buwis : 

Ang klinika sa buwis ay nananatiling aktibo kahit kayo ay nasa malayo. Ang organisasyon ay 

nakatuon at patuloy na pagtulong sa iyo, tulad ng bawat taon, upang mai-dokumento ang 

iyong pagsusumite ng buwis. 

-  Upang mas madaling ipadala ang iyong mga dokumento, maaari mong mai-scan ang 

mga ito gamit ang isang web application. Narito ang ilang mga mungkahi 

 

o Simpleng scanner 

o Mabilis na scanner 

o Tap scanner 

 

- Maaari mong gawin ang pagbabayad sa amin para sa administratibo ng serbisyong ito 

sa pamamagitan ng pagpapadala ng e-transfer. Sasabihin namin sa iyo ang tungkol sa 

pamamaraan nito. 

 

3. Katayuan sa Imigrasyon : 

Kung mag-expire ang iyong permit sa pag-aaral o permit sa trabaho, mananatili kaming 

makikipag-uganayan upang matulungan ka ng pamamaraan ukol sa agarang pagsasaayos para 

sa  iyong katayuan. 

Patuloy rin kaming nagbibigay ng suporta para sa mga aplikasyon sa pag-update ng 

permanenteng paninirahan, pagkamamamayan at pag-iisponsor na mga aplikasyon. 

 

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


4. Suporta para sa mga magulang : 

Nag-aalok ang kindergarten sa SIARI ng pang-araw-araw na mga kagamitan at aktibidad 

upang suportahan ang mga magulang at anak sa panahong ito. 

Maaari mong ma-akses ito sa pamamagitan ng pagsali sa pangkat ng Facebook na \"Halte-

garderie Siari >> https://www.facebook.com/groups/869943093367349/ 

5. Pransisasyon :  

- Para sa sesyon ng pranse sa taglamig, ang mga sumali o nagpartisipasyon sa araling 

pranses ay may  matatanggap na  allowance sa kabuuan ng kurso. 

- Para sa kasalukuyang sesyon na nagsimula noong Marso 31, isa sa mga guro sa Pranse 

ay makikipag-ugnayan sa iyo, sa pamamagitan ng email o sa telepono upang 

ipagpatuloy ang iyong pag-aaral kahit na malayo ang distansya. Mangyaring tandaan 

na ang iyong partisipasyon sa mga iminungkahing aktibidad na pang-edukasyon ay 

kinakailangan. Kung hindi ka makikisali kahit na sa malayuan at nais na tapusin ang 

iyong pagsasanay, mangyaring makipag-ugnayan  sa Kostumer kontak Center ang 

telepono ay 514 864-9191. 

 

6. Paghihirap sa pananalapi : 

Ang kasalukuyang sitwasyon ay maaaring makaapekto sa iyong pang-araw-araw na 

buhay sa iba't ibang antas. 

Narito ang ilang mga instrumento at mapagkukunan upang matulungan ka. 

 

Kung sa palagay mo nahawaan ka ng COVID-19 

Quebec 

1 877-644-4545 

Bago maglakbay, makipag-ugnayan sa impormasyon-santé 811 

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

 

https://www.facebook.com/groups/869943093367349/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/


 

Canada 

Papayagan ka ng app na makatanggap ng pinakabagong mga pag-update, maaasahang 

mga mapagkukunan at para masuri ang iyong sarili sa  mga sintomas. 

I-download ang app https://ca.thrive.health/  

 

Katayuan sa imigrasyon at pag-akses sa pangangalaga at kalusugan : 

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

 

Kung nawalan ka ng trabaho 

Quebec 

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 

 

Mga lugar ng distribusyon o nagbibigay ng  pagkain : 

http://jam-montreal.com/ 

www.madacenter.com 

www.multicaf.org 

https://lesnac.com/web/ 

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

 

Makipag-ugnayan sa 211 para sa  ng pagkain na malapit sa iyo 

 

Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap sa lokal na karahasan : 

http://www.sosviolenceconjugale.ca/ 

1 800 363-9010 

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.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/
https://sunyouthorg.com/fr/services/aide-alimentaire/
http://www.sosviolenceconjugale.ca/


24 na oras sa isang araw / 7 araw sa isang linggo 

Ang stress, pagkabalisa at pagkalungkot na nauugnay sa sakit na COVID-19 

coronavirus : 

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

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

Makipag-ugnayan sa impormasyon-panlipunan sa 811 

 

Impormasyon at referral service 

Makipag-ugnayan sa 211 

211 Ang Greater Montréal ay isang libre, maraming wikang serbisyo sa tulong na 

nababatay sa web na nagdidirekta sa iyo sa mga samahan ng komunidad at serbisyo. 

https://www.211qc.ca/ 

 

Para sa mga iba pang mga katanungan, maaari kang magsulat sa amin nang pribado sa 

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

Maaari rin kaming tawagan nang direkta sa 514-738-4763. 

Sa kabila ng isang maikling pagkaantala, tumutugon kami sa lahat ng mga kahilingan. Kung 

hindi ka nagsasalita ng Pranses o Ingles, maaari kang sumulat sa pamamagitan ng iyong 

sariling wika. Maiintindihan ka namin! 

Service d’Interprète, d’Aide et de Références aux Immigrants (SIARI) 499-6767, chemin de 

la Côte-des-Neiges Montréal, Québec H3S 2T6  

 

514-738-4763 poste 226 

 

#ManatiliSaBahay  #MagigingMabutiAngKalagayan 

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/


 

 


