ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: 2 ਦਸੰਬਰ, 2021

ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ+ਭਾਿਵਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/natural-disaster/support/businesses#resources

ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ;ਭਾਿਵਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ;ੋਿਵੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਪ;ਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤF ਸਿਹਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ:
• ਿਵੱਤੀ ਸਿਹਯੋਗ
• ਸਰੋਤ

ਿਵੱਤੀ ਸਿਹਯੋਗ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ;ਭਾਿਵਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਫਾਇਨ,ਨਸ਼ਲ ਅਿਸਸਟ,ਸ (ਡੀ.ਐਫ.ਏ.)
•
•

ਟੈਕਸ
•

ਡੀ.ਐਫ.ਏ. ਪ1ੋਗਰਾਮ ਐਪਲੀਕNਟਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਿਸ਼ਊਰNਸ ਰਿਹਤ ਨੁ ਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵC ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ 1888-257-4777 ʼਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤF ਪ;ਭਾਿਵਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਿਵਿਨਊ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪ1ੋਿਵੰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬ1ਾਂਚ
ਤF ਟੈਕਸ ਿਰਿਮਟNਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਮਪਲੌ ਇਮ,ਟ ਇਨਿਸ਼ਊਰ,ਸ (ਈ.ਆਈ.)
•
•

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਈ.ਆਈ. ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੰਮ ਦੀ
ਘਾਟ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈ.ਆਈ. ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲ ਇਮਪਲੌ ਇਮPਟ ਇਨਿਸ਼ਊਰPਸ ਵਰਕ ਸ਼ੇਅਿਰੰਗ ਪ1ੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕਾਿਮਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਏ
ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।

ਸਹੂਲਤਾਂ
•

ਇਵੈਿਕਊਏਸ਼ਨ ਔਰਡਰ ਕਾਰਨ ਪ;ਭਾਿਵਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਿਬਲ
ਰਾਹਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਰੋਤ
ਐਮਰਜNਸੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਿਰਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
•
•
•
•

ਸਮੌਲ ਿਬਜ਼ਨਸ ਬੀ ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ,
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ;ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਫਊਚਰਜ਼ ਪCਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਕੋਿਚੰਗ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੜdਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਿਖਸਕਣ ਤF ਰਾਹਤ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਿਚੰਤਾ, ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰੋ

