
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

   

مبتال مبتال مبتال    معذوریوں میںمعذوریوں میںمعذوریوں میں

   کو تعاون کو تعاون کو تعاون    نوواردیننوواردیننوواردین
 

 رجسٹرشدہ معذوری کی بچتوں کے منصوبہ اور معذوری  

 ٹیکس کریڈٹ کا رہنما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 کا جدول  مشموالت

 
 (3ص )زمین کا اعتراف 

 
 

 

 (4ص )تعارف 
 
 

 

 (5 ص ) ہے؟  کیا کریڈٹ ٹیکسٹ معذوری

 (6 ص ) ہے؟  سکتا کر کیا  لئے میرے کریڈٹ ٹیکس معذوری

 (7 ص ) اہلیت  کی کریڈٹ ٹیکس معذوری

 DTC  (8ص )کے لئے کیسے درخواست دیں 

 (10ص )کا دعوی کرنا  DTCاپنے 
 
 
 

 ( 11 ص)  ہے؟   کیا( RDSP)  منصوبہ کا بچتوں  معذوری رجسٹرشدہ

RDSP  (12ص )کے فوائد 

RDSP  (13ص )کیسے کام کرتا ہے؟ 

RDSP  (14ص )کی اہلیت 

 (15ص )کیسے ترتیب دیں  RDSPایک 

 (16ص )کینیڈا معذوری بچتوں کا عطیہ 

 (17ص )کینیڈا معذوری بچتوں کا بونڈ 

  (18ص )سے پیسے نکالنا   RDSPاپنے 
 
 
 

 (20ص )مالی ادارے 
 
 

 

 (21ص )اضافی وسائل 
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 زمین کا

 اعتراف

 
 
 
 
 
 

 

سرزمین کو ہم البرٹا کہتے ہیں وہ بہت سی ایسی قوموں کا روایتی اور  ہمیں اعتراف ہے کہ جس 

: کے تابع ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں 8، اور معاہدہ 7، معاہدہ 6 آبائی خطہ ہے، جو فی الحال معاہدہ

کری، ڈینے، سولٹیوکس، نکوٹا، سیوکس،  –کینائی، پیکانی، اور سکسکا  –بلیک فوٹ اتحاد 

ٹا کی سوٹینا قوم اور میٹس قوم۔ اس میں تاریخی شمال مغربی میٹس ہوم  اسٹونے نکوڈا، اور البر

لینڈ میں واقع میٹس کی نوآبادیاں اور البرٹا کی میٹس قوم کے چھ عالقے شامل ہیں۔ ہمیں ان بہت  

سی اولین قوموں، میٹس اور انیویٹ کا بھی اعتراف ہے جو ان زمینوں میں نسلوں سے رہائش  

 ال رکھا ہے۔ پذیر ہیں اور ان کا خی

 
ہم روایتی علم رکھنے والے ان افراد اور بڑے بوڑھوں کے ممنون ہیں جو آج بھی ہمارے  

ساتھ ہیں اور جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ہم اس اعتراف کو ان لوگوں کے تئیں تجدید 

تعلقات اور شکر کا ایک عمل بناتے ہیں جن کی جائیداد پر ہم مستقل یا عارضی طور پر  

 رہائش پذیر ہیں۔ 
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 تعارف 
کا مقصد معذوریوں میں مبتال نوواردین کے   پروجیکٹ نامی تعاون  کو نوواردین   حامل  کے  معذوریوں

پر   (RDSP)  پروگرام  کے  بچتوں معذوری رجسٹرشدہ لئے تعاون تک رسائی کو بہتر بنانا ہے، اس میں 

تک رسائی میں متعدد چیزوں کی وجہ سے رکاوٹ   RDSPخاص طور پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔  

ارے میں معلومات کی کمی، درخواست کے  پیدا ہوتی ہے، ان میں پروگرام سے واقفیت اور اس کے ب

 عمل کو صحیح سے مکمل کرنے کی اہلیت نہ ہونا، درست معلومات کی کمی، اور ثقافتی داغ شامل ہیں۔ 

 
’’RDSP + DTC   ایک ایسا ماخذ ہے جس میں سبھی چیزیں موجود ہیں اور جس میں معذوریوں   ‘‘رہنما

وائد کو نمایاں طورپر بیان کیا گیا ہے۔ اس رہنما میں دو  کے حامل نوواردین کے لئے دستیاب معاونتوں اور ف

 ۔ (DTC)اور معذوری ٹیکس کریڈٹ    RDSP: وفاقی پروگراموں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے

 
 

 اس رہنما کو کون استعمال کرے گا؟ 

 
اس رہنما کو تیار کرنے کا مقصد نوآبادیوں کے پریکٹشنر، معذوری کے ایڈووکیٹ، اور کمیونٹی کے  

کے بارے میں معلومات دینا ہے۔ اس رہنما کے   DTCاور   RDSPافراد کی مدد کرنا نیز نوواردین کو  

سلسلے میں  استعمال کنندگان ان پروگراموں کے فوائد کا مظاہرہ کر سکیں گے، اہلیت کے معیاروں کے 

وضاحت فراہم کر سکیں گے، اور اپنے کالئنٹس کو ان کے درخواست کے عمل میں رہنمائی کر سکیں  

 گے۔ 
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ایک ناقابل رقم واپسی ٹیکس کریڈٹ ہے جو معذوریوں  (DTC) کریڈٹ ٹیکس  معذوری

کو ہر سال انکم ٹیکس  ( یا ان کے خاندان کے تعاون کرنے والے فرد)میں مبتال لوگوں 

میں مبتال  ‘ شدید یا طویل معذوریوں’کی رقم کم کرنے کی سہولت دیتا ہے، جس سے  

ے۔ لوگوں پر آنے والی اضافی الگتوں کا احاطہ کرنے میں مدد ملتی ہ

DTC   مستفید کو اس بات کی بھی سہولت دیتا ہے کہ وہ بہت سے دیگر پروگراموں

  رجسٹرشدہ اور  ضمیمہ کا معذوری   فائدہ کارکنان ا  کینیڈکے اہل ہوں جیسے کہ 

 ۔ (پر RDSPہنما کے اندر بعد میں  مزید تفصیالت اس ر ) منصوبہ کا  بچتوں  معذوری

 کو معلوم تھا؟  آپکیا 

کینیڈا کے اہل باشندوں میں سے صرف  

ہی اپنے انکم ٹیکس ریٹرن  40%

معذوری ٹیکس کریڈٹ کو استعمال کر  

 رہے ہیں 
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معذوری ٹیکس کریڈٹ کیا ہے؟

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


 

 
 
 
 

DTC میرے لئے 

 کیا کر سکتا ہے؟

 معذوری کی رقم 

 
معذوری کی رقم وہ رقم ہے جس کا آپ اپنے ٹیکس ریٹرن پر ایک کریڈٹ کے طور پر دعوی  

چونکہ وفاقی ناقابل رقم   ہے۔ ڈالر 8,662ٹیکس سال کے لئے، یہ رقم  2021کر سکتے ہیں۔  

معذوری رقم سے آپ کے کم کیے گئے  2021٪ ہے، اس لئے 15واپسی ٹیکس کی شرح  

 لر ہے۔ڈا 1,299ٹیکسوں کی رقم تقریباً 

 
RDSP  (اس تعلق سے مزید تفصیالت بعد میں)کے عالوہ! ،DTC  درج ذیل

 :پروگراموں کے لئے مفید ہے 

 کینیڈا کارکنان کا فائدہ  (CWB) معذوری کا ضمیمہ 

(CDB)  طفل معذوری فائدہ 

 (CCC)  کینیڈا نگہداشت کنندہ کریڈٹ 

 طبی اخراجات کی کٹوتی 

 گھر خریداروں کی رقم 

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/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/line-31270-home-buyers-amount.html
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آپ یومیہ زندگی کی کسی  

سرگرمی میں اچھے  

خاصے محدود ہوں،  

حدبندی  یعنی آپ یومیہ 

کے زمرہ جات میں سے  

کم از کم ایک کو انجام  

دینے سے قاصر ہوں 

یومیہ حدبندی کے زمرہ 

جات میں سے دو یا مزید  

میں مجموعی طور پر  

اچھی خاصی حدبندیاں ہوں

یومیہ حدبندی زمرہ جات  

میں سے کسی ایک کی 

ادائیگی کرنے کے لئے  

ہفتے میں ایک سے زائد 

سہارا دینے  بار زندگی کو 

والی تھیراپی کا تقاضا ہو

DTC

 اہلیت 

جن کے تحت آپ اہل ہوسکتے  جات  زمرہ وہ  کے حدبندی یومیہ

:ہیں وہ درج ذیل ہیں

وہیل چیئر کی ضروریات، جوڑوں کا پرانا درد، حرکت کرنے  :حرکت محدود

 کپکپاہٹ، فالج /میں کمزوری

کوالئٹس، پروسٹیٹ /آنتوں میں سوزش کا عارضہ، کرونس: ہاضمہ کے مسائل

 ( BPH)کے خلیوں میں بے ضرر اضافہ 

بافتوں میں   ،(COPD)مزمن رکاوٹی پھیپھڑوں کی بیماری : سانس کے مسائل

 گیس بھر جانا، تپ دق ، مزمن دمہ، نیند کے وقت سانس رک جانے کی بیماری 

 نہ سن پانا، سماعت کی ضرورت  :خرابی میں سماعت

ایڈز

یادداشت کھو جانا، تذبذب، الزائمر کی بیماری، ذہنی خلل،   :مسائل کے ادراک

ADHD 



رہائش

حالت 
کے کسی درخواست کنندہ کو انکم ٹیکس کے مقاصد سے کینیڈا کا رہائشی سمجھا جاتا ہے تو وہ کینیڈا کا رہائشی ہے۔  DTC اگر

تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں   DTCآپ کے لئے کینیڈا کا شہری ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی نوواردین اپنی مہاجرت حالت سے قطع نظر  

یان، اور پناہ گزین شامل ہیں۔مستقل رہائشی، پناہ کے مدع 

رہائشی خاصے  اچھے ساتھ کے کینیڈاآپ کی رہائش کی حالت کا تعین کرتے وقت جن چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے ان میں اہم ترین یہ ہے کہ آیا آپ 

ہیں، یا قائم کرتے ہیں کہ نہیں۔ باقی رکھتے تعلقات

:رج ذیل شامل ہیںکینیڈا کے ساتھ اچھے خاصے رہائشی تعلقات میں د 

کینیڈا میں ایک گھر 

 کینیڈا میں ایک شریک حیات یا عمومی قانونی ساتھی 

کینیڈا میں منحصر افراد

(عارضی یا مستقل)سوشل انشورنس نمبر 

کے لئے اہل سمجھا   DTCدرج ذیل ان رہائشی حالتوں کی مثالیں جنہیں 

 جائے گا

حالت کی رہائش  لئے کے نوواردین

 نمایاں ساتھ کے کینیڈا آپ اور ہیں آئے لئے کے ہونے آباد  میں کینیڈا کر چھوڑ ملک کوئی آپ اگر •

 سمجھا مہاجر  ایک کو آپ تو،  گئے ہو رہائشی کے کینیڈا میں سال ٹیکس اس کے کر قائم تعلقات رہائشی

 گا جائے

 ایک  کا کینیڈا کو آپ تو، کیا قیام زیادہ  سے اس یا دن 183 میں کینیڈا سال اس نے آپ گر •

گا جائے سمجھا رہائشی گیا لیا مان

اگر آپ کینیڈا چھوڑ کر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 

 تعلقات  رہائشی ساتھ کے کینیڈا آپ اور ہیں جاتے چلے کر چھوڑ پر طور عارضی کو کینیڈا آپ اگر •

 ہے  سکتا جا سمجھا رہائشی حقیقی ایک  کا کینیڈا کو آپ  تو، ہیں رکھتے برقرار

 کینیڈا اور لیا کر قائم گھر دوسرا ایک میں ملک دوسرے کسی اور گئے چلے کے چھوڑ کینیڈا آپ اگر •

 کو  آپ تو، گئے رہ نہیں  رہائشی کے کینیڈا میں سال ٹیکس  اس آپ کر توڑ تعلقات رہائشی اپنے  ساتھ کے

ہے سکتا جا سمجھا مہاجر ایک 

حاصل کریں یہاںرہائش کے تقاضوں کے بارے میں مزید معلومات 

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
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DTC لئے کے 

 کیسے

دیں درخواست

کے ایک  ( CRA)کے لئے درخواست دینے کی خاطر کینیڈا روینیو ایجنسی   DTCآپ 

کہا جاتا   (T2201  فارم) سرٹیفکیٹ کریڈٹ ٹیکسٹ معذوریفارم کو پُر کرتے ہیں جسے  

:ہیں حصے دو  ۔ہے

ایک عمومی معلومات کا سیکشن ہے۔ اسے آپ یا آپ کے  ( 1کا  2صفحہ  ) Aحصہ 

جانا ضروری ہے۔ قانونی نمائندہ کے ذریعہ مکمل کیا 

ایک طبی رپورٹ ہے۔ اسے کسی قابل صحت کے پیشہ ور  ( 3کا  16صفحہ ) Bحصہ 

کے ذریعہ مکمل کیا جانا اور دستخط کیا جانا ضروری ہے۔

 : 2 مرحلہ 
کرنا  دعوی کا کریڈٹ پر ریٹرن ٹیکس اپنے

تو، ہے جاتی   لی کر  منظور درخواست  کی آپ اگر

کا رقم کی معذوری پر ریٹرن ٹیکس اپنے پھر آپ

 ہی سکتے کر دعوی

 : 1 مرحلہ 
دینا درخواست لئے کے کریڈٹ

 اور  مستفید ایک یہ 
کی  آپ جو ہے شامل پریکٹشنر میڈیکل ایسا ایک

سکے کر تصدیق کی اثرات کے معذوری

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/t2201.html
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 پریکٹشنر طبی  ایک
لئے  کے اپوائنٹمنٹ اپنے   ساتھ  کے

 کریں  تیاری

 حدبندیاں یومیہ سی کون پر آپ •
 ہیں؟  ہوتی الگو

سے کثرت کتنی عالمات  کی آپ •
 ہیں؟ ہوتی

 میں  بارے  کے معذوری اپنی میں •

 ہوں؟ سکتا کر  فراہم تفصیالت کتنی

DTC  کے لئے

IIحصہ  درخواست کیسے دیں
:میں درج ذیل شامل ہیں اس فارم کو مکمل کرنے والے صحت پیشہ وروں 

طبی ڈاکٹر  •

نرس پریکٹشنر •

آنکھ کا طبیب  •

بات چیت زبان کا پیتھالوجسٹ •

آڈیولوجسٹ  •

شغلی عالج •

فزیوتھیراپسٹ  •

ماہرنفسیات •

:ہم ا
 دے درخواست وقت بھی  کسی کے سال آپ

 ریٹرن ٹیکس اپنا آپ اگر لیکن ہیں، سکتے
 تو، ہیں دیتے درخواست ہی وقت کرتے دائر
 سکتی ہو تاخیر میں تشخیص ٹیکس کی آپ

ہے
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 آپ کا دعوی 
 جمع کرنا 

 

 : اپنی درخواست کہاں جمع کریں 

 کے توسط سے جمع کریں ‘‘ میرا اکاؤنٹ CRA’’اپنا ڈیجیٹل فارم اپنے  آن الئن

 
 ٹیکس مرکز پر ایک جسمانی فارم جمع کریں  CRAکسی ایک اہل  - ڈاک سے بھیجیں

 
  علومات کے لئے، درخواست دینے کے طریقہ کے بارے میں مزید م 

DTC  مالحظہ فرمائیں   سیکشن دیں  کیسے درخواست کا سائٹ  ویب 
 
 
 
 

 

حالیہ ٹیکس سال کے لئے کریڈٹ کا دعوی کرنے کی خاطر، ضروری ہے کہ آپ ٹیکس ریٹرن پر  

کوئی بھی غیراستعمال شدہ رقم خاندان کے کسی تعاون کرنے والے   معذوری کی رقم داخل کریں۔

 فرد کو منتقل کی جا سکتی ہے۔  

 
 آپ کے لئے 

 پر داخل کریں 31600 الئناگر آپ معذوری والے کوئی شخص ہیں تو، معذوری کی رقم  

 
 کے لئےشریک حیات یا عمومی قانونی ساتھی 

کی ایک شریک حیات یا کامن ال پارٹنر ہیں تو، /اگر آپ معذوری میں مبتال شخص کے 

 پر داخل کریں 32600الئن معذوری کی رقم  

 
 کسی منحصر فرد کے لئے 

کسی شریک حیات  )اگر آپ معذوری میں مبتال شخص کا کوئی معاونت کرنے واال رکن خاندان ہیں 

 پر داخل کریں 31800الئن  تو، معذوری کی رقم  ( یا عمومی قانونی ساتھی کے عالوہ

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/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit/how-apply-dtc.html
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کینیڈا کے معذوریوں کے حامل    (RDSP)جسٹرشدہ معذوری کی بچتوں کا منصوبہ ر

سال   59لوگوں کے لئے ایک سبکدوشی بچتوں کا منصوبہ ہے۔ وہ سال جب مستفید کی عمر 

دے    ڈالر 200,000میں زیادہ سے زیادہ  RDSPدسمبر تک آپ کسی  31ہوتی ہے اس کے  

سکتے ہیں۔ 

تک کے اہل ہو   ڈالر 90,000کے ساتھ، لوگ حکومتی عطیات اور بونڈز میں  RDSPایک 

سکتے ہیں جس سے ان کی طویل مدتی بچتوں میں مدد ملتی ہے۔ 

رجسڻرشده  معذوری  کی بچتوں  
کا منصوبه کیا ہے؟

RDSP لوگوں مبتال یںم یوںمعذور 

 محسوس  محفوظ لئے کے مستقبل کو 
 !ہے کرتا مدد یںم کرنے



 

 

 

RDSP  

 کے فوائد

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

RDSP  سے یکس ٹ کو 
 ہے یہوت یمل  پناہ

 

 یںم بونڈز اور یاتعط

 تک ڈالر  90,000
 یں کر موصول

 صوبہ یا  یوفاق یگرد  یہ
 یںنہ  متاثر کو فوائد یجات

 ہے  کرتا

 سے سود مرکب
 فائدہ

 یںہ سکتے کر یہ عط کتنا آپ
 ی حدبند ساالنہ یکوئ پر اس

 یادہز  یںم یزندگ  یپور) یںنہ
 (ڈالر 200,000 یادہز سے

 یزچ یسیا یبھ یکس یسہ پ 
 ہے سکتا جا  یاک خرچ پر

 یںچاہ  آپ جسے
 



 

 مستفید اور ہولڈر ایک ہی شخص ہو سکتے ہیں۔

RDSP  معذوری میں مبتال وہ شخص ہے جو مستقبل میں پیسے موصول کرے گا۔  مستفیدکا

 کھولتا اور اس کا نظم کرتا ہے۔  RDSP وہ شخص ہے جو ہولڈر

 
 
 
 
 
 

RDSP  کیسے

 کام کرتا ہے؟

  RDSPڈالر سے کم ہے تو،   100,392اگر آپ کے خاندان کی آمدنی  

برابر کر   ڈالر کے  3ڈالر، اسے وفاقی حکومت   1میں رکھا جانے واال ہر  

 سکتی ہے

 
 
 
 
 

 

 لئے، کے لوگوں والے رہنے پر( کم سے ڈالر 32,797) آمدنی  کم

 ڈالر ڈالے گی 1000سالوں تک ہر سال   20  وفاقی حکومت 

 
 
 
 
 
 
 

 

کی آمدنی کے بیچ زندگی گزار رہے لوگوں  ڈالر  50,197اور  ڈالر  32,797

 کے لئے، وہ اب بھی ایک جزوی بونڈ موصول کر سکتے ہیں

 
 
 
 
 
 
 
 

 



14

 کو منصوبے  سرپرست یا  والدین  :لئے کے  نابالغ  ایک 

 انھیں  پر  جانے ہو بالغ کے مستفید  اور ہیں  دیتے  ترتیب 

ہے  ہوتا اختیار  کا ہونے ہولڈر  شریک  یا تنہا

ہولڈر اور مستفید ایک ہی شخص ہو  : ایک بالغ فرد کے لئے 

سکتے ہیں، اگرچہ ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسا دوسرا شخص ہو  

جو معاہداتی قابلیت پر منحصر ہو 

RDSP کی اہلیت 

ٹیکس کے مقاصد کے لئے کینیڈا کا ایک  

 رہائشی ہوں 

 (SIN) ایک ویلڈ سوشل انشورینس نمبر
ہو

معذوری ٹیکس کریڈٹ کے لئے اہل  

 ہوں 

سے کم عمر کے ہوں  60

عارضی یا  SIN آپ کا

مستقل ہو سکتا ہے۔دونوں 

DTC  اورRDSP  دونوں

کی خاطر درخواست دینے 

 کے لئے درست ہیں!

کون   RDSP ایک

 ترتیب دے سکتا ہے؟ 
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کیسے   RDSPایک 

ترتیب دیں
اپنا سوشل انشورینس نمبر تیار رکھیں معذوری ٹیکس کریڈٹ کے لئے  

 منظور کیے جائیں

اپنے انکم ٹیکس ریٹرن دائر کریں 

 (دیکھیں  20صفحہ  )کوئی اہل بینک منتخب کریں 

 اپنا  کریں منتخب  ہولڈر اپنا

RDSP  کھولیں 

ٹیکس کے مقاصد کے لئے مستفید کا 

کینیڈا کا ایک رہائشی ہونا ضروری ہے۔ 

تاہم، ہولڈر کے لئے کینیڈا کا ایک رہائشی  

 ہونا ضروری نہیں ہے
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 کینیڈا معذوری بچتوں کا عطیہ 

 میں عطیہ کرتے ہیں تو، آپ ایک RDSPاگر آپ کسی 

 ۔ہیں سکتے ہو اہل کے کینیڈا معذوری بچتوں کے عطیہ

 
میں اس لئے ڈالتی ہے تاکہ وہ   RDSPآپ کا عطیہ وہ پیسہ ہوتا ہے جسے حکومت کسی 

 3,500میں ڈالے گئے عطیات کے برابر کرے، جو فی سال  RDSPآپ کے ذریعہ اپنے 

 تک ہوتی ہے۔ڈالر  70,000 میں  بھر زندگی کی آپاور  تکڈالر 

 
سال ہوتی ہے اس تک اور اس میں آپ عطیہ موصول کرنے کے  49آپ کی عمر جس سال 

 اہل ہیں۔

 

CDSG  منحصر پر بات  اس رقم  کی 
 دیتے کتنا میں RDSP اپنے آپ کہ ہے

 کم ایک خاندان والے آمدنی زیادہ ہیں۔
 ہیں  مستحق  کے عطیہ



کینیڈا معذوری 

بچتوں کا بونڈ
وہ پیسہ ہے جسے حکومت معذوریوں میں مبتال کم   کینیڈا معذوری بچتوں کا بونڈ

میں ڈیپازٹ کرتی ہے۔  RDSPsآمدنی اور معتدل آمدنی والے کینیڈا کے باشندوں کے 

بونڈ کے لئے درخواست کرنے کی خاطر، آپ کو کسی شرکت کنندہ مالی تنظیم  

کھولنے کی ضرورت ہے۔ بونڈ حاصل کرنے کے لئے آپ   RDSPکے یہاں ایک 

میں پیسے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔  RDSPکو ایک 
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 32,797 یآمدن  یخاندان ساالنہ یک آپ  اگر

 یگزند  یپور  آپ تو، ہے کم  سے  اس  یا  ڈالر

 لئے کے ڈالر 20,000 یادہز سے یادہز یں م

سکتے ہیں   پا تک  ڈالر 1,000 سال یف
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 RDSPآپ کے 

 سے پیسے نکالنا 

 
 
 
 

 

میں موجود پیسہ بغیر ٹیکس کے اس وقت تک بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ   RDSPآپ کے 

سے نکال لیا جائے۔ عام طور پر، پیسے کو کسی بھی عمر میں نکاال جا   RDSPاسے 

 سکتا ہے۔ 

 60دسمبر تک نکال لیے جانے ضروری ہیں جب مستفید کی عمر  31تاہم، پیسے اس سال کے 

 سال ہو جائے۔ 

 
اگر عطیہ   ۔ہے الزمی رہنا باقی تکسالوں  10کم از کم میں   RDSPعطیات اور بونڈز کا 

سالوں سے پہلے کے   10سال کی عمر سے پہلے نکال لیا جاتا ہے تو، نکاسی کے  60

میں جو عطیات اور بونڈز ادا کیے ہیں ان میں سے   RDSPدوران حکومت نے آپ کے 

 زمی ہو گی۔ کچھ یا سبھی کی ادائیگی آپ کے لئے ال

 
 مالحظہ فرمائیں سیکشن RDSP کا سائٹ ویب کی کینیڈا  حکومت مزید پتہ لگانے کے لئے،  

سے    RDSPہونے سے پہلے  60مستفید کی عمر 

نکاسی پر غور کرتے وقت، کسی مالی مشیر سے  

تاکہ بہترین راستہ کی تعیین کیا جا  بات کریں

 سکے۔

RDSP   کو اس طورپر تیار کیا گیا ہے کہ وہ ایک

اس کو اس طور پر نہیں   ہو۔  کاری سرمایہ مدتی طویل 

غیرمتوقع چھوٹے موٹے   کہ وہ ایک ڈیزائن کیا گیا ہے 

 اخراجات کا فنڈ یا ہنگامی بچتوں کا اکاؤنٹ ہو۔ 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/disability/savings.html
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 سے پیسے نکالنا  RDSPاپنے  

 IIحصہ  

 
RDSP  سے باہر آ سکنے والی ادائیگیاں دو طرح کی ہوتی ہیں 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ایسی ساالنہ ادائیگیاں ہیں جو،   ((LDAPs زندگی بھر کی معذوری امداد ادائیگیاں

شروع ہو جانے کے بعد، الزمی طور پر اس وقت تک جاری رہنی  

میں ایک   LDAP   ۔خرچ نہ ہو جائے  RDSPضروری ہیں جب تک کہ  

زیادہ سے زیادہ ساالنہ رقم ہے جسے ایک منظورشدہ فارمولہ کےذریعہ  

گی کی  ترتیب دیا جاتا ہے، جو کہ منصوبے کی قدر اور مستفید کی زند

 توقع پر مبنی ہوتی ہے۔ 

 
LDAPs  سال کا ہونے سے پہلے ہو   60کی شروعات مستفید کے

سال ہو جائے تو اس کا شروع   60سکتی ہے، لیکن جب مستفید کی عمر  

 ہونا الزمی ہے۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جانے    RDSP  (DAPs)   ادائیگیاں   امداد  معذوری کی  سے 

وقت درخواست  بھی    والی یک وقتی ادائیگیاں ہیں جن کی کسی

 ہے۔  ی کی جا سکت

 
ہر بینک کو اجازت ہے کہ وہ ان ادائیگیوں پر اپنے  

 خود کے اصول اور حدبندیاں الگو کرے۔ 
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 مالی

 ادارے

پیش کرتے ہیں۔ نیچے کچھ اداروں کی   RDSPکینیڈا کے اکثر مالی ادارے 

  CRAفہرست دی جا رہی ہے جن کے یہاں ایک منصوبہ کھولنے کی 

 :تجویز دیتی ہے
 
 
 
 

  

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. 
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 اضافی

 وسائل

 :البرٹا ہیلتھ سروسز

s://www.albertahealthservices.ca/y2a/Page16533.aspxphtt 

 
 :او سی اے ایس آئی +معذوری االئنس بی سی  

-RDSP -and-content/uploads/2022/05/DTC-ilityalliancebc.org/wps://disabphtt

dfpNewcomers.-for-Guide 

 

 

 (:معذوری ٹیکس کریڈٹ)حکومت کینیڈا 

 -s://www.canada.ca/en/revenuephtt

 -persons-sdeduction-credits-ency/services/tax/individuals/segments/taxga

credit.html-tax-disabilities/disability 

 
 (:رجسٹرشدہ معذوری بچتوں کا منصوبہ)حکومت کینیڈا 

 -https://www.canada.ca/en/revenue

rdsp -plan-savings-disability-agency/services/tax/individuals/topics/registered

.html 

 
 :شمولیت البرٹا 

rdsp/-lberta.org/dtchttps://inclusiona 

 
 :منصوبے کا ادارہ

https://www.rdsp.com 

 
RDSP  کیلکولیٹر 

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

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

 
 
 
 

 بنایا ممکن کو پروجیکٹ اس  نے انھوں کہ شکریہ خصوصی کو کنندگان فراہم مالیات ہمارے
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 شکریہ  خصوصی کو  پارٹنرس پروجیکٹ ہمارے
 
 
 

 
 
 
 
 

 ان سبھی کو شکریہ جنہوں نے اس رہنما کو بنانے میں اپنا تعاون پیش کیا 
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Nada Starcevic Mezaun 
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