ANG BUHAY KASAMA ANG IYONG SANGGOL

Paggawa ng Papeles
ALAM MO BA

Maging ikaw man ay nasa hindi
binabayaran o bayad na bakasyon, dapat
panatilihing bukas ng iyong tagapag-empleyo
ang iyong trabaho o isang katulad na bakasyon
para sa iyo. At habang ikaw ay nasa maternity
leave, makukuha mo pa rin ang iyong mga medikal
na benepisyo.

 Mag-ayos ng bakasyon mula sa trabaho
Hindi bayad na oras ng pahinga (Unpaid leave): Ang
lahat ng mga empleyado ay maaaring makakuha ng
hindi bayad na oras na pahinga upang gugulin sa isang
bagong anak. Kung manganganak ka, maaari kang
makakuha ng bakasyon ng pagiging ina (maternity
leave) pati na rin bakasyon ng magulang (parental
leave). Ang mga kapareha at nag-aampon na mga
magulang ay maaaring makakuha ng parental leave.
Bayad na oras ng pahinga (Paid leave): Kung
mayroon kang trabaho bago nanganak, maaari kang
makakuha ng bayad para sa bakasyon ng pagiging
ina at bayad para sa bakasyon ng magulang sa
pamamagitan ng Seguro sa Trabaho (Employment
Insurance). Karamihan sa mga ina ay kumukuha ng
bakasyon ng magulang pagkatapos na matapos ang
kanilang maternity leave. Ang mga ama at nagaampon na magulang ay maaari ding makakuha ng
bayad na bakasyon ng magulang. Alamin nang higit
pa sa canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-maternityparental. At kausapin ang iyong tagapag-empleyo
tungkol sa anumang karagdagang mga benepisyo na
maaaring ialok ng iyong lugar ng trabaho.

 Isaalang-alang na pumili ng isang
tagapag-alaga
Isipin kung sino ang nais mong mag-alaga sa iyong
anak kung mamatay ka. Kung sasang-ayon ang taong
iyon, maaari mo silang pangalanan bilang tagapagalaga ng iyong anak sa iyong will o sa pamamagitan
ng pagpunan ng isang Appointment of Standby
(Paghirang ng Kahalili) o Testamentary Guardian
(Hinirang na Tagapag-alaga) na pormularyo.

 Irehistro ang kapanganakan
Irehistro ang sanggol sa Ahensiya ng Mahahalagang
Istatistika ng B.C. (B.C. Vital Statistics Agency) sa loob
ng 30 araw ng kapanganakan. Ang kapanganakan ay
maaaring irehistro sa online sa ebr.vs.gov.bc.ca o sa
pamamagitan ng iyong ospital o komadrona. Kapag
nagparehistro ka ng kapanganakan, maaari mo ding
ipatala ang iyong sanggol sa Plano ng mga Medikal
na Serbisyo at mag-aplay para sa kanyang sertipiko ng
kapanganakan, Numero ng Panlipunang Seguro (Social
Insurance Number) at Mga Benepisyo sa Bata ng Canada.

 Kumuha ng isang sertipiko ng
kapanganakan
Mag-aplay para sa opisyal na pagkakakilanlan para
sa iyong sanggol sa ebr.vs.gov.bc.ca o sa likuran
ng pormularyo na ginamit mo upang irehistro ang
kapanganakan. Mayroong isang bayad para sa isang
sertipiko ng kapanganakan.

KATUTURAN SA PERA

Mag-aplay para sa Benepisyo ng Bata
ng Canada (Canada Child Benefit)

 Pumili ng isang pangalan
Kailangan mong bigyan ang iyong sanggol ng unang
pangalan (“ibinigay na pangalan”) at isang huling
pangalan (“apelyido”). Maaari mo ring piliing bigyan
siya ng isa o higit pang mga panggitnang pangalan.
Ang apelyido ng sanggol ay maaaring maging sa ina,
sa ama, isang kumbinasyon ng pareho (mayroon o
walang gitling), o naiiba sa pareho.
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Ang mga buwanang pagbabyad ng pamahalaan
ay magagamit upang tulungan ka sa pagpapalaki
ng iyong anak. Lagyan lamang ng tsek ang kahon
ng pahintulot sa likod ng pormularyo na ginamit
mo upang irehistro ang kapanganakan. Malaman
nang higit pa sa canada.ca/en/revenue-agency/
services/child-family-benefits o 1-800-387-1193.
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 Kumuha ng medikal na saklaw
Punan ang Plano ng mga Medikal na Serbisyo
[Medical Services Plan (MSP)] na pormularyo ng
Pagpaparehistro ng Sanggol sa loob ng 60 araw
ng kapanganakan. Mag-aplay kapag inirerehistro
mo ang kapanganakan, o kunin ang pormularyo
sa health.gov.bc.ca/exforms/msp/115fil.pdf o mula
sa iyong ospital o komadrona. Gamitin ang iyong
sariling medikal na numero para sa sanggol para sa
unang 60 mga araw.
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Medikal na saklaw
Kung ikaw ay may isang
katamtamang kita, maaari kang maging kwalipikado
para sa Suplementaryong mga Benepisyo ng MSP
upang makatulong na saklawan ang gastos ng MSP.
Kontakin ang Seguro sa Kalusugan ng BC (Health
Insurance BC) sa 1-800-663-7100 para sa karagdagang
impormasyon. Kung ikaw ay kwalipikado para sa Mga
Suplementaryong Benepisyo ng MSP. Sa sandali na
nasa Premium na Tulong, maaari ka ding makakuha
ng tulong upang magbayad para sa mga salamin ng
iyong anak, mga aparato sa pandinig at pangunahing
pangangalaga sa ngipin. Kontakin ang programang
Malusog na mga Bata (Healthy Kids) sa 1-866-866-0800
upang higit pang malaman.
Kung ikaw ay First Nations, Ang mga Benepisyong
Pangkalusugan ng Awtoridad ng Kalusugan ng
First Nations (First Nations Health Authority Health
Benefits) na programa ay maaaring magbayad
para sa mga gastos sa medikal at pangangalaga sa
ngipin na hindi sakop ng ibang seguro. Mag-email sa
healthbenefits@fnha.ca o tumawag sa 1-855-550-5454
libreng-tawag upang matuto nang higit pa.
Kung ikaw ay isang takas (refugee), tumawag sa
Seguro sa Kalusugan ng BC (Health Insurance BC)
sa 1-800-663-7100 upang malaman kung ikaw ay
kwalipikado para sa saklaw ng MSP. Kung hindi,
maaari kang makakuha ng tulong sa pamamagitan
ng Pederal na Pansamantalang Programa sa
Kalusugan (Interim Federal Health Program).
Tumawag sa 1-888-242-2100 o bisitahin ang cic.
gc.ca/english/refugees/outside/summary-ifhp.asp.
Pinakamahusay na Pagkakataon ng Sanggol

KATUTURAN SA PERA
Kumuha ng tulong sa mga gastos sa
iniresetang gamot
Kung ikaw ay nagparehistro na sa Fair
PharmaCare, ang iyong sanggol ay awtomatikong
nakarehistro. Kung hindi, irehistro siya sa www2.
gov.bc.ca/gov/content/health/health-drugcoverage/pharmacare-for-bc-residents o tumawag
sa 1-800-663-7100.

KATUTURAN SA PERA
Tumingin ng iba pang
pampinansiyal na suporta
Kung ikaw ay tumatanggap ng tulong sa kita,
maaari kang makakuha ng tulong upang
magbayad para sa pabahay, mga suplemento,
pormula at higit pa. Hanapin ang “Pangkalahatan
& Pangkalusugang mga Suplemento” sa www2.
gov.bc.ca o tumawag sa 1-866-866-0800.
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