Cargill Cares
Çalışanlar İçin Olağanüstü Durum Yardım Fonu

Değerlerimiz
•
•
•

3. Adım: “Start New Application” (Yeni Başvuru Başlat) üzerine tıklayın

Önceliği İnsana Verin
Doğru Olanı Yapın
Hedef Yükseltin

Cargill, COVID-19 krizi dahil olmak üzere felakete neden olan olağanüstü
durumlarda, kişisel hayatlarındaki olağanüstü durumlarda veya doğal afetlerde
çalışanlarını desteklemek üzere Cargill Cares Çalışanlar İçin Olağanüstü Durum
Yardım Fonu’nu (EDRF) kurdu.

4. Adım: Bir hesap oluşturmanız gerekir. “Sign up now” (Hemen kaydol) üzerine
tıklayın

Yardım fonu, her bir başvuruyu değerlendiren E4E Relief adlı kâr amacı gütmeyen
bir kuruluş tarafından yönetilmektedir. Bu finansal destek, temel ihtiyaçlara
yöneliktir: ev kirası, gıda, ulaşım, temel kamu hizmetleri, çocuk bakımı, makul
cenaze veya defin harcamaları.
İlgili gereklilikleri karşılayan, aktif tam zamanlı çalışanlar başvuruda bulunabilir. Her
aile başına bir çalışan için yardım sağlanacaktır. E4E Relief tarafından yönetilen
çevrimiçi portal aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

BAŞVURU ADIMLARI
1. Adım: Bir e-posta hesabı oluşturun (Yahoo veya Gmail olabilir). Zaten hesabınız
varsa yeni bir hesap oluşturmanız gerekmez.
2. Adım: Şu adreste oturum açın: cargillcaresrelieffund.e4erelief.org
Adım 2b: “Apply” (Başvur) üzerine tıklayın

5. Adım: E-posta adresinizi girin. 1. Adımda oluşturduğunuz hesabı
kullanabilirsiniz. “Send verification code” (Doğrulama kodu gönder) üzerine
tıklayın. E-posta hesabınıza bir kod gönderilir. Bu kodu “Verification code”
(Doğrulama kodu) kutusuna girip “Verify code” (Kodu doğrula) üzerine tıklamanız
gerekir.

6. Adım: E-posta hesabınız doğrulandığında yeni Parola girip bu parolayı ikinci
kutuda onaylayın ve “Confirm New Password” (Yeni Parolayı Onayla) üzerine
tıklayın. Adınızı ve soyadınızı girin. Sonra “Create” (Oluştur) üzerine tıklayın.

7. Adım: “Phone Number” (Telefon Numarası) bölümüne cep telefonu numaranızı
girin. “Send Code” (Kodu Gönder) üzerine tıklayın. Girdiğiniz cep telefonu
numarasına kod gönderilir.

8. Adım: Cep telefonunuza gelen kodu girip telefonunuzda veya bilgisayarınızda
“Enter” (Giriş) üzerine tıklayın. “Cancel” (İptal) üzerine tıklarsanız
ilerleyemezsiniz.

9. Adım: Ana Başvuru: Burası başvurunun başlangıcıdır. Gerekli verileri girin.
Çevrilen Soru Yönergeleri:
• Kendiniz için mi, yoksa başkası için mi başvuru yapıyorsunuz?
• İş durumunuzu seçin.
• Hangi tarihte işe başladınız?
• Hangi ülkede ikamet ediyorsunuz?
• Lütfen sizi etkileyen olayı seçin. [Son seçeneği belirleyin: “Bulaşıcı Hastalık
Salgını (Epidemi/Pandemi)”].
• Pandeminin adı: Coronavirus Covid-19.
• Yaşadığınız olay 1 Ocak 2020’de veya daha sonra mı gerçekleşti?
• Şirketin ve devletin size sağlayabileceği tüm yardım imkanlarını kullandınız mı
ve gıda, kıyafet, barınma veya ulaşım gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılayamıyor
musunuz?
• Yaşadığınız evde bu yardım fonundan faydalanmış birinci dereceden
akrabanız var mı?
• Adınız.
• Göbek adınızın ilk harfi.
• Soyadınız.
• Doğum tarihiniz (biçim: ay/gün/yıl).
• DSID çalışan kimliği. Kimliğiniz yoksa doğrudan bağlı olduğunuz amirden veya
İK departmanından isteyebilirsiniz.
• En son maaş bordronuzu ekleyin. (Bordronun resmini çekip başvurunuza
ekleyebilirsiniz).
• Bulunduğunuz pozisyon.
• Adresiniz.
• Bulunduğunuz şehir.
• Eyalet/bölge – Birini seçin.
• Posta kodu.
• Bu, yaşadığınız evin adresi mi?
• Evin sahibi siz misiniz?
• Medeni durum.
• Tercih edilen iletişim yöntemi.
• Telefon numarası.
• Başvuranın e-posta adresi.
• Uluslararası ödeme (e-posta adresi girin).
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Bu olay kimi etkiledi?
Lütfen durumunuzun daha iyi anlaşılması için yaşadığınız olayı kısa bir şekilde
açıklayın. (Açıklamayı İspanyolca dilinde yapın).
Size veya evinizdeki herhangi birine Covid-19 tanısı kondu mu?
Acil yardıma ihtiyacım var (ör. kira, gıda, ulaşım).
Covid-19 durumunuzla ilgili daha ayrıntılı bilgi verin (ör. sizin veya
partnerinizin ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin testi pozitif çıkmış
olabilir veya test yaptıramamış olabilirsiniz).
Lütfen istediğiniz yardıma yönelik destekleyici belgeleri ekleyin. Ör.
partnerinizin işten çıkarılma mektubu, doktorun karantinaya alınıp
dinlenmeniz yönündeki talimatları, kira veya kamu hizmetleri ödemelerinin
makbuzları.
Yardım almanız durumunda bir şirket temsilcisinin sizinle iletişime geçmesini
ve onunla hikayenizi/deneyiminizi paylaşmak ister miydiniz?
Onay: Her ikisinde “Yes” (Evet) öğesini seçin.
İmza: Adınızı ve soyadınızı girin.
Onay kutusu.
Yardım onay politikası: Adınızı ve soyadınızı girin.
Onay kutusu.

Başvurunuzu tamamladınız. Bilgiler e-postanıza gönderilecektir. E-postanızı
düzenli olarak kontrol edin.
Herhangi bir sorunuz olması durumunda 001(980)276-3827 numaralı telefonu
arayın veya cargillcaresrelieffund@e4erelief.org adresine e-posta gönderin
(pazartesiden cumaya, Doğu Standart Saati'ne göre 08.00 - 20.00 saatleri arası).
E4E bünyesinde sorularınızı cevaplayacak tercümanlar vardır.

