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ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ

ਸਵੀਕਾਰਤਾ
ਅਸੀਂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਜਿਸਨ ਿੰ  ਅਸੀਂ ਅਿਿਰਟਾ ਕਜਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਿਹੁਤ ਸਾਰ ੇਿੋਕਾਂ ਦਾ ਰ ਾਇਤੀ
ਅਤ ੇਿਿੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਿੋ  ਰਤਮਾਨ ਜ ਿੱ ਚ ਸਿੰਧੀਆਂ 6, 7 ਅਤ ੇ8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ: ਿਿੈਕਫੁਿੱ ਟ

ਕਨਫੈਡਰੇਸੀ - ਕੈਨਾਈ, ਜਪਕਾਨੀ, ਅਤ ੇਜਸਿੱ ਜਕਕਾ - ਕਰੀ, ਡੇਨੇ, ਸੌਿਟੌਕਸ, ਨਕੋਟਾ ਜਸਓਕਸ, ਸਟੋਨੀ ਨਕੋਡਾ,
ਅਤ ੇਸ ਊ ਟੀਨਾ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਅਿਿਰਟਾ ਦੇ ਮੈਜਟਸ ਿੋਕ। ਇਸ ਜ ਿੱਚ ਇਜਤਹਾਸਕ ਉੱਤਰੀ ਪਿੱਛਮੀ ਮੈਜਟਸ
ਹੋਮਿੈਂਡ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਮੈਜਟਸ ਸੈਟਿਮੈਂਟਾਂ ਅਤ ੇਅਿਿਰਟਾ ਦੇ ਮੈਜਟਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਿਹੁਤ ਸਾਰ ੇਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੈਜਟਸ ਅਤ ੇਇਨ ਇਟ ਨ ਿੰ  ਸ ੀਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆ ਂਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ

ਰਜਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਰ ਾਇਤੀ ਜਗਆਨ ਦੇ ਰਿੱਖ ਾਜਿਆਂ ਅਤ ੇਿਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੇ ਧਿੰਨ ਾਦੀ ਹਾਂ ਿੋ ਅਿੱਿ  ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਿ
ਹਨ ਅਤ ੇਿੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਜਹਿਾਂ ਚਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ ੀਕਾਰਤਾ ਸੁਿਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਿੋਕਾਂ

ਿਈ ਧਿੰਨ ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਜਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਿਾ ਰਹ ੇਹਾਂ।
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ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰੌ 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰਡ
ਵਡਸਏਵਿਲਟੀ ਸਵੇਵਿੰ ਗਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ (RDSP) 'ਤੇ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਜਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸਮਰਥਤਾ ਾਂ  ਾਿੇ ਨ ੇਂ
ਆਉਣ  ਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੱਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਨ ਿੰ  ਜਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣਾ ਹ।ੈ RDSP ਤਿੱਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਜ ਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾ ਟਾਂ
ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਜ ਿੱਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਾਰੇ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਜ ਿੱਚ
ਅਸਰਥਤਾ, ਸਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਸਿੱ ਜਭਆਚਾਰਕ ਕਿਿੰ ਕ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ।

“RDSP + DTC ਗਾਈਡ” ਇਿੱਕ ਆਿ-ਇਨ- ਨ ਸਰੋਤ ਹ ੈ ਿੋ ਅਸਮਰਥਤਾ ਾਂ  ਾਿੇ ਨ ੇਂ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਉਪਿਿਧ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਾਭਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਿਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਗਾਈਡ ਦੋ ਸਿੰਘੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਜਰਤ ਹੈ: RDSP ਅਤੇ
ਜਡਸਏਜਿਿਟੀ ਟਕੈਸ ਕਰਜੈਡਟ (DTC)।

ਇਹ ਗਾਈਡ ਵਕਸ ਨੂਿੰ  ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਗਾਈਡ ਨ ੇਂ ਆਉਣ  ਾਜਿਆਂ ਨ ਿੰ  RDSP ਅਤੇ DTC ਿਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਜ ਿੱ ਚ ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਪਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰਾਂ,
ਅਸਮਰਥਤਾ ਐਡ ੋਕੇਟਾਂ, ਅਤ ੇਕਜਮਊਜਨਟੀ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਈਡ ਦੇ
 ਰਤੋਂਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਿਾਭਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ,

ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
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ਵਡਸਏਵਿਲਟੀ ਟੈਕਸ ਕਰੈਵਡਟ (DTC) ਇਿੱਕ ਨਾ- ਾਪਸੀਯੋਗ ਟੈਕਸ ਕਰੈਜਡਟ ਹੈ ਿੋ
ਅਸਮਰਥਤਾ  ਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ( ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ  ਾਿੇ ਪਜਰ ਾਰਕ ਮੈਂਿਰ ) ਨ ਿੰ  ਹਰ
ਸਾਿ ਆਮਦਨ ਟਕੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹ ਿਤ ਜਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਿ 'ਗਿੰਭੀਰ ਿਾਂ
ਿਿੰ ਿੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ਰੋੀ'  ਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਾਧ  ਖਰਜਚਆ ਂਨ ਿੰ  ਕ ਰ ਕਰਨ ਜ ਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਜਮਿਦੀ ਹੈ।

DTC ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਨ ਿੰ  ਕਈ ਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿ ੇਂ ਜਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਿੈਨੀਵਿਟ
ਵਡਸਏਵਿਲਟੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਵਡਸਏਵਿਲਟੀ ਸੇਵਵਿੰ ਗਜ਼ ਪਲਾਨ
(ਆਰਡੀਐਸਪੀ ਿਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ੇਹੈ) ਿਈ ਯੋਗ ਹੋਣ  ੀ
ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਪਤਾ ਸੀ?

ਵਸਰਫ਼ 40% ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ
ਵਰਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਡਸਏਵਿਲਟੀ ਟੈਕਸ ਕਰੈਵਡਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ
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ਵਡਸਏਵਿਵਲਟੀਵਡਸਏਵਿਵਲਟੀਵਡਸਏਵਿਵਲਟੀ ਟੈਕਸਟੈਕਸਟੈਕਸ  ਕਰੈਵਡਟਕਰੈਵਡਟਕਰੈਵਡਟ ਕੀਕੀਕੀ

ਹੈਹੈਹੈ???

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-workers-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/registered-disability-savings-plan-rdsp.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/registered-disability-savings-plan-rdsp.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/registered-disability-savings-plan-rdsp.html


DTC ਮੇਰ ੇਲਈ                                                                                                   ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੀ ਰਕਮ

ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹ ਰਕਮ ਹ ੈਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਜਰਟਰਨ 'ਤੇ ਕਰਜੈਡਟ  ਿੋਂ
ਦਾਅ ਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 2021 ਟੈਕਸ ਸਾਿ ਿਈ, ਇਹ ਰਕਮ $8,662 ਹੈ। ਜਕਉਂਜਕ ਫੈਡਰਿ ਗਰੈ-

 ਾਪਸੀਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਰ 15% ਹ,ੈ 2021 ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਿ ਤਹੁਾਡ ੇਟਕੈਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਗਭਗ
$1,299 ਘਟਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RDSP (ਇਸ ਿਾਰ ੇਹਰੋ ਿਾਅਦ ਜ ਿੱਚ!) ਤੋਂ ਇਿਾ ਾ, DTC ਹਠੇਾਂ ਜਦਿੱ ਤ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿਈ
ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ:

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਟ (CWB) ਫਡਸਏਫਬਲਟੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ

ਚਾਈਲਡ ਫਡਸਏਫਬਫਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ (CDB) 

ਕੈਨੇਡਾ ਕੇਅਰਫਿਵਰ ਕਰੈਫਡਟ (CCC) 

ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਫਚਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ 

ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/witb-amount.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-disability-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/canada-caregiver-amount.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/lines-33099-33199-eligible-medical-expenses-you-claim-on-your-tax-return.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/line-31270-home-buyers-amount.html
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ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਵਕਸੇ ਗਤੀਵਵਧੀ ਵਵਿੱ ਚ
ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪਰਵਤਿਿੰ ਵਧਤ ਹੋ, ਮਤਲਿ ਵਕ
ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਿਿੰ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਘਿੱ ਟ-ੋਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ
ਨੂਿੰ  ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਿਿੰ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਦੋ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਸ਼ਰਣੇੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਸਿੰ ਚਤ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ
ਪਾਿਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਿਿੰ ਦੀ ਸ਼ਰਣੇੀਆਂ
ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਹਫ਼ਤ ੇਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ
ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਿਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣ
ਵਾਲੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ

DTC 

ਲਈ ਯੋਗਤਾ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਿਿੰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਸੀਮਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ:  ਹੀਿਚੇਅਰ ਦੀਆਂ ਿੋੜ੍ਾਂ, ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਜਟਸ, ਕਮਜ਼ੋਰ/ਕਿੰਿਣ  ਾਿੀ
ਗਤੀਸ਼ੀਿਤਾ, ਅਧਰਿੰਗ
ਪਾਚਨ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ: ਇਨਫਿਾਮੇਟਰੀ ਿੋਅਿ ਜਡਸਆਰਡਰ, ਕਰੋਹਨਜ਼/ਕੋਿਾਈਜਟਸ,

ਿੇਜਨਗ ਪਰੋਸਟੈਜਟਕ ਹਾਈਪਰਪਿੈਸੀਆ (ਿੀਪੀਐਚ)

ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ: ਫੇਫਜੜ੍ਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਮਾਰੀ (ਕਰੋਜਨਕ ਆਿਸਟਰਕਜਟ  ਪੁਿਮੋਨਰੀ
ਜਡਿੀਜ਼ - COPD), ਐਫਂੀਸੀਮਾ, ਟੀਿੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਮਾ, ਸਿੀਪ ਐਪਨੀਆ (ਨੀਂਦ ਜ ਿੱ ਚ ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ)

ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚਿੇ ਿਾਣਾ, ਹੀਅਜਰਿੰਗ ਏਡਾਂ ਦੀ
ਿੋੜ੍
ਿੋਧਾਤਮਕ ਮੁਿੱ ਦੇ: ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਿੀ ਿਾਣੀ, ਉਿਝਣ, ਅਿਜ਼ਾਈਮਰ, ਜਡਮੈਂਸ਼ੀਆ, ADHD



 

ਵਰਹਾਇਸ਼
ਦੀ ਸਵਥਤੀ
DTC ਲਈ ਵਿਨੈਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਨਵਾਸੀ ਮਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਆਮਦਨ ਕਰ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਨਵਾਸੀ ਮਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਵਰਕ ਹਣੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਮਤਲਿ ਵਕ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਵਅਕਤੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ DTC ਤਿੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਥਾਈ ਵਨਵਾਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਦੇਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪਰੂਨ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਹਿੱਤਵਪਰੂਨ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਿੰ ਧ ਿਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖਦੇ

ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਹਿੱਤਵਪਰੂਨ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਿੰ ਧਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਕੈਨੇਡਾ ਜ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਘਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਜ ਿੱ ਚ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿਾਂ ਕਾਮਨ-ਿਾਅ ਪਾਰਟਨਰ 

ਕੈਨੇਡਾ ਜ ਿੱ ਚ ਜਨਰਭਰ ਜ ਅਕਤੀ
ਸੋਸ਼ਿ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਿੰ ਿਰ (ਅਸਥਾਈ ਿਾਂ ਸਥਾਈ)

ਹੇਠਾਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਵਥਤੀਆ ਂਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ DTC ਯੋਗ ਮਿੰ ਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਵਥਤੀ
• ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਨ ਾਸ

ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਰਹਾਇਸ਼  ਸਬੰਧ ਸਥਾਵਪਤ ਕ ਤ ੇਹਨ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਮੰਵਨਆ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ 183 ਜ ਾਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡ  ਿ  ਡੀਮਡ ਦਨਵ ਸੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
• ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾੀਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵਰਹਾਇਸ਼  ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ

ਕੈਨੇਡ  ਿ  ਤੱਥ ਾਂ ਅਧ ਰਤ ਦਨਵ ਸੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵ ਿੱਚ ਸਥਾਈ ਘਰ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਨ ਾਸ  ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਹਾਇਸ਼  ਸਬੰਧਾੀਂ ਨੰੂ ਤੋੜ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿੱਕ

ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਮੰਦਨਆ ਜ  ਸਕਿ  ਹੈ

ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿੋੜ੍ਾਂ ਿਾਰੇ ਇਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/information-been-moved/determining-your-residency-status.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/individuals-leaving-entering-canada-non-residents/newcomers-canada-immigrants.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/individuals-leaving-entering-canada-non-residents/deemed-residents.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/individuals-leaving-entering-canada-non-residents/factual-residents-temporarily-outside-canada.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/individuals-leaving-entering-canada-non-residents/leaving-canada-emigrants.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/disability/savings/issuers/user-guide/section2.html%23h2.1-h3.9
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ਕਦਮ 2: ਤੁਹਾਡ ੇਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ 'ਤੇ
ਕਰੈਵਡਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ 'ਤ ੇਅਸਮਰਥਤਾ ਦੀ ਰਕਮ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਦਮ 1: ਕਰੈਵਡਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ

ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ
ਮੈਡੀਕਲ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਰਮਾਵਣਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈ ੇਜਨਊ ਏਿਿੰਸੀ (CRA) ਤੋਂ ਵਡਸਏਵਿਲਟੀ ਟੈਕਸ ਕਰੈਵਡਟ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ
(ਿਾਰਮ T2201) ਨਾਮਕ ਇਿੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ DTC ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਦਿੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਸਦ ੇਦੋ ਭਾਗ
ਹਨ:

ਭਾਗ A (ਪਿੰ ਨੇ 1 ਤੋਂ 2) ਇਿੱਕ ਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਨ ਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਂ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਪਰਤੀਜਨਧੀ
ਦੁਆਰਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ B (ਪਿੰਨਾ 3 ਤੋਂ 16) ਇਿੱਕ ਮੈਡੀਕਿ ਜਰਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਨ ਿੰ  ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਕਸ ੇਯੋਗਤਾ
ਪਰਾਪਤ ਜਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

DTC ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/t2201.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/t2201.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/t2201.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/t2201.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/t2201.html
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ਜਕਹੜ੍ੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਿਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
 

DTC ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਗ II

ਜਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਿੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨ ਿੰ  ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ:

•ਮੈਡੀਕਿ ਡਾਕਟਰ
•ਨਰਸ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ
•ਓਪਟੋਮੀਜਟਰਸਟ (ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ)

•ਸਪੀਚ ਿੈਂਗ ੇਜ਼ ਪੈਥੋਿੋਜਿਸਟ
•ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ ਸ਼ੇਸ਼ਿੱਗ
•ਆਜਕਊਪੇਸ਼ਨਿ ਥੈਰੇਜਪਸਟ
• ਜਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਜਪਸਟ
•ਮਨੋਜ ਜਗਆਨੀ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ:
ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵ  ਸਮੇਂ ਅਰਜ਼  ਦੇ

ਸਿਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਿਰ ਤੁਸ ੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਰਜ਼ 

ਕਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣ  ਟੈਿਸ ਕਰਟਰਨ

ਫਾਈਲ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਿਸ

ਮੁਲਾੀਂਿਣ ਕਵੱਚ ਦੇਰ  ਹੋ ਸਿਦ  ਹੈ 

ਵਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਕਰੋ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਿਾਰੇ ਜਕਿੰ ਨੇ
 ੇਰ ੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡ ੇਿਿੱ ਛਣ ਜਕਿੰ ਨੀ-ਜਕਿੰ ਨੀ
ਦੇਰ ਿਾਅਦ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ?
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ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ
ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਕਿੱ ਥੇ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ:

ਆਨਲਾਈਨ - ਆਪਣੇ "CRA My Account" ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਡਿੀਟਿ ਫਾਰਮ ਿਮਹਾਂ ਕਰੋ

ਡਾਕ - ਯਗੋ CRA ਟਕੈਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਜ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਭੌਜਤਕ ਫਾਰਮ ਿਮਹਾਂ ਕਰੋ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਿਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, DTC  ੈੈੱਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 'ਤੇ ਿਾਓ 

ਮੌਿ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਾਿ ਿਈ ਕਰੈਜਡਟ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਨ ਿਈ, ਤੁਹਾਿੰਨ  ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਜਰਟਰਨ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਦੀ 
ਰਕਮ ਜ਼ਰ ਰ ਦਾਖਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਕੋਈ  ੀ ਅਣ ਰਤੀ ਰਕਮ ਜਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਪਜਰ ਾਰਕ ਮੈਂਿਰਿੰਨ  ਟਰਾਂਸਫਰ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ  ਾਿ ੇਜ ਅਕਤੀ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਾਈਨ 31600  'ਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਖਿ ਕਰੋ

ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਲਈ
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ  ਾਿ ੇਜ ਅਕਤੀ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿਾਂ ਕਾਮਨ-ਿਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਾਈਨ32600 'ਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ 
ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਖਿ ਕਰੋ

ਵਕਸੇ ਵਨਰਭਰ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ  ਾਿ ੇਜ ਅਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪਜਰ ਾਰਕ ਮੈਂਿਰ ਹ ੋ(ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿਾਂ ਕਾਮਨ-ਿਾਅਪਾਰਟਨਰ ਦੇ 

ਇਿਾ ਾ), ਤਾਂ ਿਾਈਨ 31800 'ਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਖਿ ਕਰੋ

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit/how-apply-dtc.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/line-31600-disability-amount-self.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/line-31800-disability-amount-transferred-a-dependant.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/line-31800-disability-amount-transferred-a-dependant.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/line-32600-amounts-transferred-your-spouse-common-law-partner.html


11 

RDSP ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ

ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਵਿੱ ਤੀ

ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਰੁਿੱ ਵਖਅਤ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਨ

ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਰਵਜਸਟਰਡ ਵਡਸਏਵਿਲਟੀ ਸੇਵਵਿੰ ਗਜ਼ ਪਲਾਨ (RDSP) ਕੈਨੇਡਾ ਜ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥਤਾ  ਾਿੇ ਿੋਕਾਂ
ਿਈ ਇਿੱਕ ਜਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਿਚਤ ਯਿੋਨਾ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ ਉਸ ਸਾਿ ਦੇ 31 ਦਸਿੰਿਰ ਤਿੱਕ, ਿਦੋਂ ਿਾਭਪਾਤਰੀ
59 ਸਾਿ ਦਾ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹੈ, RDSP ਜ ਿੱ ਚ ਅਜਧਕਤਮ $200,000 ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

RDSP ਦ ੇਨਾਿ, ਜ ਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਿਿੰ ਿੀ ਜਮਆਦ ਦੀ ਿਿੱਚਤ ਜ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ
ਅਤੇ ਿਾਂਡਾਂ ਜ ਿੱ ਚ $90,000 ਤਿੱਕ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਵਜਸਟਰਡਰਵਜਸਟਰਡਰਵਜਸਟਰਡ  ਵਡਸਏਵਿਵਲਟੀਵਡਸਏਵਿਵਲਟੀਵਡਸਏਵਿਵਲਟੀ

ਸੇਵਵਿੰ ਗਜ਼ਸੇਵਵਿੰ ਗਜ਼ਸੇਵਵਿੰ ਗਜ਼ ਪਲਾਨਪਲਾਨਪਲਾਨ ਕੀਕੀਕੀ ਹੈਹਹੈੈ???



RDSP 

ਦ ੇਲਾਭ
ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 
$90,000 ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰੋ

RDSP ਨ ੂੰ  ਟੈਕਸ ਸ਼ੈਲਟਰ 
ਫਮਲਦਾ ਹੈ

ਫਮਸ਼ਫਰਤ ਫਵਆਜ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਰ ਸੂੰ ਘੀ ਜਾਂ ਸ ਬਾਈ ਲਾਭਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਫਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੂੰ ਦ ਦੀ 
ਫਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖਰਚ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਫਕੂੰ ਨਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 
ਨਹੀਂ (ਜੀਵਨ ਭਰ $200,000 

ਤੱਕ ਅਫਿਕਤਮ)



(

ਜੀ

ਵ

ਨ

ਭ

ਰ

$

2

0

0

,

0

0

0

ਤਿੱ

ਕ

ਅ

ਵਧ

ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਕ ਇਿੱਕੋ ਜ ਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RDSP ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਸਮਰਥਤਾ  ਾਿਾ ਜ ਅਕਤੀ ਹੈ ਿ ੋਭਜ ਿੱਖ ਜ ਿੱ ਚ ਪੈਸ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਧਾਰਕ ਉਹ ਜ ਅਕਤੀ ਹੈ ਿ ੋRDSP ਖੋਿਹਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਿੰ ਜਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

RDSP ਵਕਵੇਂ ਕਿੰ ਮ

ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ $100,392 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ, RDSP ਖਾਤੇ

ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ $1 ਲਈ, ਸਿੰਘੀ ਸਰਕਾਰ $3 ਤਿੱ ਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ($32,797 ਤੋਂ ਘਿੱਟ), ਿਡੈਰਲ ਸਰਕਾਰ
20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ  $1000 ਪਾਏਗੀ

$32,797 ਅਤ ੇ$50,197 ਵਵਚਕਾਰ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਰਵਹ ਰਹ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਹਾਲੇ

ਵੀ ਅਿੰ ਸ਼ਕ ਿਾਂਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ
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ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀ ਹੋਵੇ

60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ

ਤੁਹਾਡਾ SIN ਅਸਥਾਈ ਿਾਂ
ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ੇਂ, DTC

ਅਤ ੇRDSP ਦੋ ਾਂ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਦੇਣ ਿਈ  ਧੈ ਹਨ!

ਵਕਸੇ ਨਾਿਾਲਗ ਲਈ:   ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਿਾਂ ਕਨ ਿੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਯਿੋਨਾ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਿਾਿਗ ਿਣ ਿਾਣ 'ਤੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਿ ਇਕਿੱ ਿੇ ਿਾਂ ਸਜਹ-ਧਾਰਕ  ਿੋਂ ਰਜਹਣ ਦਾ ਜ ਕਿਪ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ

ਵਕਸੇ ਿਾਲਗ ਲਈ: ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਇਿੱਕੋ
ਜ ਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਿਾਂਜਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

RDSP ਯੋਗਤਾ

ਅਸਮਰਥਤਾ ਟੈਕਸ ਕਰੈਵਡਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇ

ਇਿੱ ਕ ਵੈਧ ਸੋਸ਼ਲ ਇਿੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਿੰ ਿਰ (SIN) ਹੋਵੇ

RDSP ਕੌਣ

ਸੈਟ-ਅਿੱ ਪ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
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RDSP ਨੂਿੰ  ਸੈਟ-ਅਪ ਕਰਨ

ਦਾ ਤਰੀਕਾ
  

 

 

 

  ਟੈਕਸ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ
ਦਾ ਜਨ ਾਸੀ ਹੋਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਿਾਂਜਕ, ਧਾਰਕ
ਿਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਨ ਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਆਪ੍ਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵਤਆਰ ਰਿੱਖੋ
ਵਡਸਏਵਬਵਲਟੀ ਟੈਕਸ ਕਰੈਵਡਟ ਲਈ ਪ੍ਰ ਾਵਨਤ ਬਣੋ
ਆਪ੍ਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ

ਇਿੱ ਕ ਯੋਗ੍ ਬੈਂਕ ਚੁਣੋ (ਪੰ੍ਨਾ 20 ਦੇਖੋ)
ਆਪ੍ਣਾ ਧਾਰਕ ਚੁਣੋ
ਆਪ੍ਣਾ RDSP ਖੋਲਹੋ
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ਕੈਨੇਡਾ ਵਡਸਏਵਿਲਟੀ ਸੇਵਵਿੰ ਗ
ਗਰਾਂਟ 
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ RDSP ਜ ਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਡਸਏਵਿਲਟੀ ਸੇਵਵਿੰ ਗ ਗਰਾਂਟ ਿਈ

ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗਰਾਂਟ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਿੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ RDSP ਜ ਿੱ ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨਾਿ
ਮੇਿ ਕਰਨ ਿਈ ਇਿੱਕ RDSP ਜ ਿੱ ਚ ਿਮਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $3,500 ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ
ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਵਿੱ ਚ $70,000 ਤਿੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੱ ਕ ਗਰਾਂਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ।

CDSG ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਗਿੱਿ 'ਤ ੇਜਨਰਭਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ RDSP ਜ ਿੱ ਚ
ਜਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਚ ਆਮਦਨ
 ਾਿੇ ਪਜਰ ਾਰ ਘਿੱਟ ਗਰਾਂਟ ਿਈ ਯੋਗ ਹਨ



ਕੈਨੇਡਾ ਵਡਸਏਵਿਵਲਟੀ

ਸੇਵਵਿੰ ਗਜ਼ ਿਾਂਡ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਡਸਏਵਿਲਟੀ ਸੇਵਵਿੰ ਗਜ਼ ਿਾਂਡ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਿੋ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰਥਤਾ ਾਂ  ਾਿੇ
ਘਿੱ ਟ-ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਮਾਮ ਿੀ-ਆਮਦਨ  ਾਿੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦ ੇRDSP ਜ ਿੱ ਚ ਿਮਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਾਂਡ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਈ, ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਜਕਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜ ਿੱ ਤੀ ਸਿੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਿ ਇਿੱਕ
RDSP ਖੋਿਹਣ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਤਹੁਾਨ ਿੰ  ਿਾਂਡ ਿੈਣ ਿਈ RDSP ਜ ਿੱ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਿੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।

17 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਿਾਨਾ ਪਜਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨ
$32,797 ਿਾਂ ਘਿੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ
ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ $20,000 ਪਰਤੀ ਸਾਲ $1,000 ਤਿੱ ਕ
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ
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ਆਪਣੇ RDSP ਵਵਿੱ ਚੋਂ 

ਪੈਸ ੇਕਢਵ ਉਣੇ

ਤੁਹਾਡੇ RDSP ਜ ਿੱ ਚ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਟਕੈਸ-ਮਕੁਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਸਨ ਿੰ  RDSP ਜ ਿੱ ਚੋਂ
ਕਢ ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਪੈਸਾ ਜਕਸੇ  ੀ ਉਮਰ ਜ ਚ ਕਿੱ ਜਢਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 31 ਦਸਿੰ ਿਰ ਤਿੱ ਕ ਪਸੈ ੇਿਾਜ਼ਮੀ ਕਢ ਾ ਿਏ ਿਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਿਾਂਡ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ RDSP ਜ ਿੱ ਚ ਰਜਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਪੈਸਾ 60

ਸਾਿ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਜਹਿਾਂ ਕਿੱਢ ਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਨ ਿੰ  ਕੁਝ ਿਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਿਾਂਡਾਂ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ ਿੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਢ ਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਿਾਂ 10 ਸਾਿਾਂ ਜ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ
RDSP ਜ ਿੱ ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।

ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਿਈ, ਕਨੇੈਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ੈੈੱਿਸਾਈਟ ਦੇ RDSP ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਿਾਓ

ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ 60 ਸਾਿ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਿਾਂ RDSP ਤੋਂ
ਕਢ ਾਉਣ ਿਾਰੇ ਜ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ
ਕਾਰ ਾਈ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਨ ਿਈ ਜ ਿੱ ਤੀ ਸਿਾਹਕਾਰ
ਨਾਿ ਗਿੱਿ ਕਰ।ੋ

RDSP ਨ ਿੰ  ਲਿੰ ਿ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਵਨਵੇਸ਼ ਿਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ
ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਿੰਡ ਿਾਂ
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਿਿੱਚਤ ਖਾਤ ੇਿਈ ਨਹੀਂ ਿਣਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ।

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/disability/savings.html
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ਆਪਣੇ RDSP ਵਵਿੱ ਚੋਂ

ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਪਿੰ ਨਾ II

ਦੋ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਿੱ ਕ RDSP ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ

ਲਾਈਿਟਾਈਮ ਵਡਸਏਵਿਵਲਟੀ ਅਵਸਸਟੈਂਸ ਪਮੇੈਂਟਸ (LDAPs) ਸਿਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਹਨ ਿੋ, ਇਿੱਕ  ਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, RDSP ਖਰਚ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਿਾਰੀ ਰਜਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ।   LDAP ਦੀ  ਿੱਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਸਿਾਨਾ ਰਕਮ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹ ੈਿੋ ਜਕ ਯੋਿਨਾ ਦੇ ਮੁਿੱ ਿ ਅਤੇ
ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਿੀ ਨ ਸਿੰਭਾ ਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਜ ਧਾਨਕ ਫਾਰਮ ਿੇ ਦੁਆਰਾ
ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

LDAPs ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ 60 ਸਾਿ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਿਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ 60 ਸਾਿ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।

ਵਡਸਏਵਿਲਟੀ ਅਵਸਸਟੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟਸ (DAPs) RDSP ਤੋਂ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਦੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਕਸ ੇ ੀ ਸਮੇਂ ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਿੈਂਕ ਨ ਿੰ  ਇਹਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਜਨਯਮ ਿਾਂ
ਪਾਿਿੰਦੀਆ ਂਰਿੱਖਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੈ।
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ATB Securities Inc.  

Bank of Montreal 

Bank of Nova Scotia  

Central 1 Credit Union 

Central 1 Trust Company 

Concentra Bank 

Credential Asset Management Inc. 

Credential Qtrade Securities Inc. 

CIBC 
Desjardins 
Investors Group Trust Co. Ltd. 

Fonds d'investissements FMOQ inc. 

Mackenzie Financial Corporation 

RBC Royal Bank 

TD Waterhouse Canada Inc.  

Natcan Trust Company 

Leede Jones Gable Inc. 

ਵਵਿੱ ਤੀ
ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਜ ਿੱਚ ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜ ਿੱ ਤੀ ਸਿੰਸਥਾ ਾਂ RDSP ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਸਥਾ ਾਂ
ਦੀ ਸ ਚੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ ੈਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਿ CRA ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਇਿੱਕ ਯੋਿਨਾ ਖਿੋਹਣ ਦੀ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ 
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ਵਧੀਕ
ਸਰੋਤ
ਅਲਿਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਵਵਸਜ਼:

https://www.albertahealthservices.ca/y2a/Page16533.aspx 

ਵਡਸਏਵਿਲਟੀ ਅਲਾਇਿੰ ਸ BC + OCASI:

https://disabilityalliancebc.org/wp-content/uploads/2022/05/DTC-and- RDSP-Guide-for-

Newcomers.pdf 

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (ਵਡਸਏਵਿਵਲਟੀ ਟੈਕਸ ਕਰੈਵਡਟ):

https://www.canada.ca/en/revenue- agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-

deductions-persons- disabilities/disability-tax-credit.html 

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (ਰਵਜਸਟਰਡ ਵਡਸਏਵਿਵਲਟੀ ਸੇਵਵਿੰ ਗਜ਼ ਪਲਾਨ):

https://www.canada.ca/en/revenue- agency/services/tax/individuals/topics/registered-

disability-savings-plan-rdsp .html 

ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਅਲਿਰਟਾ:
https://inclusionalberta.org/dtc-rdsp/ 

ਪਲਾਨ ਇਿੰ ਸਟੀਵਚਊਟ:

https://www.rdsp.com 

RDSP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ:

https://www.rdsp.com/calculator/ 

https://www.albertahealthservices.ca/y2a/Page16533.aspx
https://disabilityalliancebc.org/wp-content/uploads/2022/05/DTC-and-%20RDSP-Guide-for-Newcomers.pdf
https://disabilityalliancebc.org/wp-content/uploads/2022/05/DTC-and-%20RDSP-Guide-for-Newcomers.pdf
https://www.canada.ca/en/revenue-%20agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-%20disabilities/disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-%20agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-%20disabilities/disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-%20agency/services/tax/individuals/topics/registered-disability-savings-plan-rdsp%20.html
https://www.canada.ca/en/revenue-%20agency/services/tax/individuals/topics/registered-disability-savings-plan-rdsp%20.html
https://inclusionalberta.org/dtc-rdsp/
https://www.rdsp.com/
https://www.rdsp.com/calculator/
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