
	

 فوائد اور خدمات
 اختيارات مختلف لئے کے کرنے حاصل رقم سے سطحوں مختلف کی اداروں نجی اور حکومتی
 دستياب لئے کے خاندانوں مشتمل پر بچوں والے رکھنے ضروريات خصوصی يہ ہيں۔ موجود
 ہے۔ شامل کچھ سب تک ضروريات جسمانی سے ضرورت کی امداد کی نشونما ميں ان اور ہيں،
 تعلق سے معذوری کی بچوں اپنے کو خاندانوں مقصد بنيادی کا پروگرام والے کرنے مفراہ رقم

 ميں ٹيکس کی ان اور کرنا فراہم امداد مالی لئے کے آالت يا خدمات اخراجات، والے رکھنے
 ہے۔ النا کمی

 مبنی پر آمدنی کی والوں گھر اختيارات کے فراہمی کی رقم چند سے ميں ذيل مندرجہ:کريں نوٹ
 درخواستوں کيونکہ ديں، دے درخواست کی اختيارات کے رقم تمام نظر قطع کے آمدنی اپنی ں۔ہي
 کہ ہے ممکن تک جائزے کے درخواست کی آپ اور ہيں جاتے لگ ماه کئی ميں کرنے عمل پر
 آجائے۔ تبديلی ميں حاالت مالی کے خاندان کے آپ

 :رقم دستياب ذريعے کے حکومت کی کينيڈا

 کمی ميں ٹيکس کی معذوری .1

 ادائيگی کی معذوری کی بچوں .2

 منصوبہ کا سيونگز کی معذوری شده رجسٹر .3

 ادائيگی کی ٹيکس کے بچوں ميں کينيڈا .4

 ادائيگی کی بھال ديکھ کی بچوں عالمی .5

 :رقم دستياب ذريعے کے حکومت کی آنٹاريو

 امداد لئے کے بچے شکار کے معذوريوں شديد .1

 پروگرام کا خدمات خصوصی پر گھر .2

 پروگرام کا آالت معاونتی .3

 آنٹاريو سوسائٹی سيلز ايسٹر .4



 بچے والے رکھنے ضرورت کی عالج کے دانتوں .5

 ادائيگي لئے کے بچوں ميں آنٹاريو .6

 ادارے خيراتی اور ذرائع متبادل کے رقم

 دنيا کی خوابوں .1

 بچے پہلے .2

 فاؤنڈيشن ايسلی جينيفر .3

 اداره خيراتی کا بچوں کا پسند کی صدر .4

 موصول سے جانب کی حکومت کی کينيڈا
 :رقم والی ہونے

 کمی ميں ٹيکس کی معذوری

 ہے؟ کيا رقم يہ

 معذوری يہ ہے۔ دالتی کمی ميں ٹيکس کے معذوری کو افراد شکار کے معذوری کينيڈا ريونيو
 ميں ٹيکس کے آمدنی ادا واجب پر ريٹرن کے آپ جسے ہے کريڈٹ کا ٹيکس واپس ناقابل رقم کی
 کے عمر کم سے سال 18 پر اختتام کے سال ميں رقم اس ۔ہے جاتا کيا استعمال لئے کے کمی
 ہے۔ شامل بھی رقم اضافی لئے کے افراد

 بچوں کے کينيڈا بچہ ايسا تو تو اہل لئے کے رقم کی معذوری بچہ کا عمر کم سے سال 18 اگر
 کے تفصيالت مزيد ہے۔ اہل لئے کےرقم کی ادائيگی کی بچوں تحت کے ادائيگی کی ٹيکس کی
 ديکھيں۔ نيچے لئے

 ہے؟ رکھتا اہليت کون

 شديد ميں کاموں جسمانی يا ذہنی جو ہے محدود لئے کے افراد ان کريڈٹ کا ٹيکس کی معذوری
 ضروری ہونا پورا کا شرط ايک  سے ميں ذيل مندرجہ ہوں۔ شکار کا معذوری المعياد طويل اور
 :ہے



 ہو؛ نانابي شخص وه بھی باوجود کے استعمال کے ادويات يا لينس اصالحی •

 صالحيت محدود پر طور واضح کی نبھانے سرگرمياں بنيادی کی زندگی مره روز شخص وه •
 ہو؛ رکھتا

 کی لينے حصہ ميں سرگرميوں بنيادی زياده سے دو يا دو کی زندگی روزمره کی شخص اس •
 بنيادی کی زندگی کی روزمره اثر مجموعی کا پابنديوں ان اور ہو، محدود صالحيت
 ہو؛ مساوی کے یپابند کی سرگرمی

 نکالنے وقت لئے کے عالج والے رکھنے برقرار زندگی پر طور خصوصی کو شخص اس •
 يا صحت حفظان ورزش، غذا، يا آالت کردا نصب ميں اس ليکن ہے، ضرورت کی

 ہوں۔ نہ شامل پروگرام خصوصی کے ادويات

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس درخواست

 کی ٹيکس مقامی کے آپ فارم يہ کريں۔ رپ T2201 فارم کا کريڈٹ کی ٹيکس کے معذوری
 ہے۔ جاسکتا کيا حاصل سے سائٹ ويب کی ريونيو اور کسٹمز کے کينيڈا يا دفتر کے خدمات

 کے حصے اس ہے۔ ضرورت کی کرنے مکملB حصہ کو ڈاکٹر کسی کہ رکھيں ياد بات يہ
 ہے۔ کرسکتا فراہم تفصيالت کی معذوری کی شخص اس ڈاکٹر ذريعے

 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد

 کی ريونيو اور کسٹمز کے کينيڈا يا کريں رجوع سے دفتر کے خدمات کی ٹيکس مقامی اپنے
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 ہيں۔ کرسکتے لکا بھی پر 1-008-959-1222

 (CDB) ادائيگی کی معذوری کی بچوں

 ہے؟ کيا رقم يہ

 مستثنی سے ٹيکس کی) ماہانہ 208.66($ سال فی 504�2$ ادائيگی کی معذوری کی بچوں
 سال 18 شکار کے معذوری الميعاد طويل اور شديد ميں کاموں جسمانی يا ذہنی جو ہے ادائيگی
 ہے۔ جاتی دی کو خاندانوں لےوا کرنے بھال ديکھ کی بچے کے عمر کم سے

CDB ہے۔ جاتی کی مطابق کے آمدنی بنيادی کی آپ ادائيگی کی CDB بنياد ماہانہ ادائيگی کی 
 ہے۔ جاتی کی کو افراد اہل لئے کے (CCTB) ادائيگی کی ٹيکس کے بچوں کے کينيڈا پر
 (يکھيںد نيچے لئے کے تفصيالت مزيد متعلق کے ادائيگی کی ٹيکس کے بچوں کے کينيڈا(

 ہے؟ رکھتا اہليت کون



 صرف کو خاندانوں اہل لئے کے ادائيگی کی ٹيکس کے بچوں کے کينيڈا لئے کے بچے کسی
 کے کريڈٹ کے ٹيکس کے معذوری بچہ اگر گی جائے کی ادائيگی کی CDB ميں صورت اسی
 ہو۔ اہل بھی   لئے

 معذوريوں الميعاد طويل اور شديد  صرف ہيں۔ نہيں اہل لئے کے ادائيگی اس بچے معذور تمام
 سند کی کريڈٹ کے ٹيکس کے معذوری لئے کے جائزے کے معيار کے اہليت بچے۔ شکار کے
 ليں۔ جائزه کا

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس درخواست

 کريں پر T2201 فارم کا سند کی کريڈٹ کی ٹيکس کے معذوری

 مکمل سے) ولوجسٹپيتھ لسانی ڈاکٹر، طبی کوئی کہ جيسے( ڈآکٹر اہل کسی فارم يہ کو آپ
 اپنے کر کروا دستخط اور کرکے مکمل کو فارم ہے۔ ضرورت کی کروانے دستخط اور کروانے
 کرديں۔ ارسال پر مرکز کے ٹيکس

 ادائيگی کی معذوری کی بچوں آپ آيا کہ گی کرے تعين کا بات اس ايجنسی ريوينيو کينيڈا
 اپنے کو آپ لہذا ہے کرتی سپراسي فارم بھر سال CRA نہيں۔ يا ہيں اہل کے کرنے موصول
 ہے۔ نہيں ضرورت کی کرنے انتظار کا بھجوانے فارم اپنے وقت کے کرنے فائل ريٹرن ٹيکس

 درخواست بھی کی ادائيگی کی ٹيکس کے بچوں کے کينيڈا  کو آپ تو ہو کيا نہ ايسا نے آپ اگر
 ہے۔ ضرورت کی دينے

 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد

 کی ريونيو اور کسٹمز کے کينيڈا يا کريں رجوع سے دفتر کے خدمات کی ٹيکس مقامی نےاپ
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 ہيں۔ کرسکتے کال بھی پر959-1222- 008

 منصوبہ کا گزسيون کی معذوری شده رجسٹر

 ہے؟ کيا رقم يہ

RDSP بچانے پيسے لئے کے مستقبل کو والوں گھر کے ان اور کينيڈين شکار کے معذوری 
 مستفيد” سے RPSP  ہے۔ منصوبہ کا سيونگز الميعاد طويل ايک لئے کے کرنے فراہم مدد ميں

 فراہم مدد ميں کرنے بچت کو آپ گی۔ ملے رقم ميں مستقبل جسے ہے شخص وه واال“ ہونے
 سے حساب کے آمدنی کی والوں گھر کے آپ اور رقم گئی دی حکومت لئے، کے کرنے



 RDSP کے کينيڈين والے رکھنے آمدنی درميانی اور کم ہے۔ ديتی عطيہ کا رقم تک $3,500
 ہے۔ جاتا کيا ادا بھی بونڈ کا 1,000$ ساالنہ ميں

 ہے؟ رکھتا اہليت کون

 ضرورت کی کرنے غور پر کھلوانے پلين کا يونگزس کے معذوری شده رجسٹر وقت اس کو آپ
 ہوں اترتے پورا پر شرائط ذيل مندرجہ اور ہوں شکار کا معذوری الميعاد طويل کسی آپ اگر ہے

 کم سے عمر کی سال 60 •

• (SIN) ـــــــا نمـــــــــــــبر ب ک  ريزيڈنٹ کا نيڈاکي واال رکھنے  یســـــــــــماج یمــــــــے

ـــــــــم( کريڈٹ کے ٹيکس کے معذوری  • ک رق  اور ہوں اہل لئے کے) یمعــــــــــــــذور ی

 ہيں۔ مند خواہش کے منصوبے کے بچت الميعاد طويل •

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس درخواست

 تنظيموں مالی والی کرنے پيش بونڈ اور گرانٹ منصوبہ، کا بچت کے معذوری شده رجسٹر
 ديں۔ درخواست ذريعے کے) بينک(

 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد

 کی ريونيو اور کسٹمز کے کينيڈا يا کريں رجوع سے دفتر کے خدمات کی ٹيکس مقامی اپنے
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 (CCTB) ادائيگی کی ٹيکس کے بچوں ميں کينيڈا

 ہے؟ کيا رقم يہ

 کے بچوں کے عمر کم سے سال 18 کو خاندانوں اہل ادائيگی کی ٹيکس کے بچوں کينيڈا
 ہے۔ ادائيگی ماہانہ مستثنی سے ٹيکس لئے کے کرنے مدد ميں کرنے پورے اخراجات

CCTB ذہنی الميعاد طويل يا شديد يہ ہے۔ ہوسکتی شامل بھی ادائيگی کی معذوری کی بچوں ميں 
 امداد مالی لئے کے خاندانوں اہل والے کرنے بھال ديکھ کی بچوں شکار کے معذوری جسمانی يا

 ہے۔ ادائيگی ايک لئے کے

CCTB رکھنے آمدنی کم مشتمل پر وںبچ جو ہے، شامل بھی ادائيگی کی بچوں قومی ساتھ کے 
 کی کينيڈا ميں ادائيگی کی بچوں قومی NCBS ہے۔ جاتی کی ادا لئے کے خاندانوں والے



 کے نيشن فرسٹ اور حکومتوں عالقائی اور صوبائی وفاقی، جسے ہے، حصہ کا حکومت
 ہے۔ گيا کيا تشکيل بعد کے شراکت

 ہے؟ رکھتا اہليت کون

CCTB کی کرنے پورا کو شرائط تمام_ سے ميں ذيل ندرجہم کو آپ لئے کے کرنے حاصل 
 :ہے ضرورت

 ہونی کم سے سال 18 عمر کی بچے اور ہے ضرورت کی رہنے ساتھ کے بچے کو آپ •
 چاہئيے؛

 چاہئيے؛ ہونی کی آپ داری ذمہ بنيادی کی پرورش اور بھال ديکھ کی بچے •

 چاہئيے؛ ہونا ريذيڈنٹ کا کينيڈا کو آپ •

 18 پچھلے يا شخص محفوظ رہائشی، مستقل شہری، کا کينيڈآ وک حيات شريک کے آپ يا آپ •
 ہے۔ ضرورت کی ہونے ريذيڈنٹ عارضی پذير رہائش ميں کينيڈا سے ماه

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس درخواست

 ضرورت کی دينے درخواست کی CCTB جلد از جلد بعد کے ذيل مندرجہ کو آپ پر طور عام 
 :ہے

 بعد؛ کے پيدائش کی بچے •

 بعد؛ کے رہنے ساتھ کے آپ کے بچے •

 بعد۔ کے بننے ريذيڈنٹ کا کينيڈا •

 اپنے آپ کہ لگے کو آپ اگر چاہئيے دينی درخواست لئے کے CCTB بھی وقت اس کو آپ
 کا خدمت کی ٹيکس ہوں۔ نہ اہل مزيد لئے کے اس سے وجہ کی اضافے کے آمدنی کی خاندانی
 نئے کا ادائيگی کی آپ پر بنياد کی آمدنی کی والوں گھر کے آپ سال پچھلے جوالئی ہر دفتر
 ہے۔ لگاتا حساب سے سرے

CCTB نمبر فارم لئے کے دينے درخواست لئے کے RC66, کی ٹيکس کے بچوں کے کينيڈا 
 پر کريں۔ درخواست کی ادائيگی

 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد

 کی ريونيو اور کسٹمز کے يڈاکين يا کريں رجوع سے دفتر کے خدمات کی ٹيکس مقامی اپنے
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 ہيں۔ کرسکتے کال بھی پر 1222-959-008-1 لئے کے درخواستوں يا معلومات مزيد آپ 

 ادائيگی کی بھال ديکھ کی بچوں عالمی

 ہے؟ کيا رقم يہ

 ديکھ کے بچوں ذريعے کے امداد مالی کو والوں گھر ادائيگی کی ھالب ديکھ کی بچوں عالمی
 قائم توازن درميان کے ضروريات کی گھر اور مالزمت ذريعے کے امداد ميں انتخابات کے بھال

 ادائيگی يہ کی - بچے فی ساالنہ 1,200$ کہ يعنی - ماہانہ 100$۔�   ہيں کرتے مدد ميں رکھنے
 جاتی کی راست براه ادائيگياں يہ ہے۔ جاتی کی کو والدين ےک بچوں کم سے عمر کی سال چھ
 لئے کے بچوں پر بنياد کی ضروريات کی والوں گھر اپنے اور بچوں اپنے والدين تاکہ ہيں

 کرسکيں۔ انتخاب کا بھال ديکھ بہترين

 کے بچوں کے کينيڈا کہ جيسے پروگرام، وفاقی موجوده ادائيگی کی بھال ديکھ کی بچوں عالمی
 کے بھال ديکھ کی بچوں اور ادائيگی اضافی لئے کے بچوں قومی ادائيگی، کی ٹيکس لئے

 تحت کے پروگراموں ان سے وجہ کی ادائيگی نئی اس ہے۔ عالوه کے کٹوتی، کی اخراجات
 ہيں۔ ہوتی نہيں متاثر ادائيگياں والی ہونے موصول

 دی کو خاندانوں کچھ جو کو، ادائيگی کی ٹيکس کے بچوں کے کينيڈا کہ ہے يہ استثنی واحد
 ہے۔ گيا مالديا ميں ادائيگی کی بھال ديکھ کی بچوں عالمی نئے تھی، رقم ماہانہ والی جانے

 ہے؟ رکھتا اہليت کون

 يا آمدنی کی ان بالواسطہ خاندان، کے کينيڈا تمام مشتمل پر بچوں کے عمر کم سے سال چھ
 والے رکھنے آمدنی کم پر ادائيگی ۔�اس   ہيں اہل کے، قسم کی بھال ديکھ کی بچوں کرده منتخب
 ہے۔ الگو ٹيکس ميں صورت کی حيات شريک

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس درخواست

 ادائيگی کی ٹيکس کے بچوں کے کينيڈا اہليت لئے کے ادائيگی کی بھال ديکھ کی بچوں عالمی
 کی ٹيکس کے بچوں کے کينيڈا ہی سے پہلے آپ اگر ہے۔ جاتی کی ذريعے کے درخواست کی

 درخواست کی ادائيگی کی بھال ديکھ کی بچوں عالمی کو آپ تو ہوں کررہے موصول ادائيگی
 ادائيگی کی ٹيکس کی بچوں کے کينيڈا وقت اس کو آپ اگر ہے۔ نہيں ضرورت کی دينے

 ارسال درخواست کی ادائيگی کی ٹيکس کے بچوں کے کينيڈا آپ ہو، ہورہی نہ موصول
 ہيں۔ کرسکتے

 پر دستياب ہيں arc.gc.ca-www.cra سائٹ ويب کی ايجنسی ريوينيو کينيڈا مفار کے درخواست



 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد

 کينيڈا لئے کے معلومات مزيد متعلق کے کرنے موصول ادائيگی کی بھال ديکھ کی بچوں عالمی
-800-1 يا الئيں تشريف پرwww.cra.gc.ca/uccb سائٹ ويب کی ايجنسی ويب ريوينيو
 کريں کال TTY پر 4530- 566-008- 1  پر ٹول فری يا  783-3911

 موصول سے جانب کی حکومت کی آنٹاريو
 :رقم والی ہونے

 ادائيگي لئے کے بچوں ميں آنٹاريو

 آمدنی درميانی يا کم مشتمل پر بچوں کے عمر کم سے سال 18 ائيگیاد کی بچوں ميں آنٹاريوں
 وصول اہل تمام يہ ہے۔ ادائيگی ماہانہ مستثنی سے ٹيکس لئے کے خاندانوں والے رکھنے
 نہيں۔ يا ہيں مامور پر مالزمت کسی وه کہ کے بات اس نظر قطع ہے، جاتی دی کو کنندگان

 ہے؟ رکھتا اہليت کون

 :ہيں اہل ميں حالوں صورت ذيل مندرجہ آپ سے لحاظ کے یآمدن خاندانی کی آپ

 ہے۔ کی آپ داری ذمہ بنيادی کی بھال ديکھ کی بچے کے عمر کم سے سال 18 کسی •

 ہيں ريذيڈنٹ کے آنٹاريو آپ •

ـــــــا   اپنا نے آپ • ٹ ک ــــے یکــــــــس ــــــــــــدن ک ذات یآم ـــــــا ی  2010ک
ر  ــــــــــــٹرن  ميں تعلق کے قانون عوامی کسی يا ہيں شده شادی آپ اور - ہو کيا فائل ی

 ہو کيا ايسا بھی نے حيات شريک کے آپ تو ہوں

ٹ  وفاقی کو بچے اپنے نے آپ • ــــے یکــــــــس ـــــــــــوں ک ــــے بچ ک ک ینیــــــــــــــــــڈا
ک یادائيــــــــــــــــــــگ  ہوکے لئے رجسٹر کيا  ی

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس درخواست

 ادائيگی کی ٹيکس کے بچوں کے کينيڈا کے آپ ادائيگی کی بچوں کے آنٹاريو تو ہوں اہل آپ اگر
 گی۔ جائے کردی ساتھ کے ادائيگی ماہانی کی بچوں قومی اور

 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد



 ٹول پر نمبر اس کو ايجنسی ريونيوی کينيڈا لئے کے معلومات مخصوص متعلق کے ادائيگی اپنی
 3911-783- 008-1کريں کال فری

 امداد لئے کے بچوں شکار کے معذوريوں شديد

 ہے؟ کيا رقم يہ

ACSD کے پروگرام اس. ہے کرتا فراہم امداد ميں اخراجات اضافی کے بچے معذور کو والدين 
 ہے۔ ضرورت کی نےکر پورا کو معياروں طبی اور مالی لئے کے اہليت لئے

 سے لحاظ کے تعداد کی بچوں دوسرے ميں گھر اور آمدنی ساالنہ کی والوں گھر امداد مالی
 کے نسخے اور) کوريج ڈينٹل بنيادی( کارڈ ڈينٹل بچہ ہے۔ درميان کے ماہانہ 430$ سے $25

 ہے۔ اہل بھی لئے کے کارڈ کے ادويات دستياب ذريعے

 والے رکھنے تعلق سے حال صورت کی بچے اپنے کو والدين ذريعے کے پروگرام اس نيز،
 جانا، ہسپتال اور ڈاکٹر کہ جيسے( گی ملے مدد بھی ميں کرنے پورے اخراجات اضافی

 ديکھ ڈينٹل بنيادی اور مرمت کی چئير وہيل امداد، لئے کے والدين کپڑے، اور جوتے خصوصی
 )سماعت آالت اور عينک ادويات، بھال،

 ہے؟ رکھتا اہليت کون

 ساتھ کے سرپرست قانونی يا والدين اپنے کے ان اور ہونے کم سے سال 18 عمر کی چوںب
     جائے کيا تجزيہ کا آمدنی کی والوں گھر لئے کے تعين کے ۔�اہليت   ہے ضرورت کی رہنے

  ہو واقع کمی ميں عمليات سے وجہ کی جس چاہئيے ہونا شکار کا معذوری شديد کو ۔�بچے   گا
 چاہئيے۔ ہونے اخراجات غيرمعمولی سے وجہ کی ۔�معذوری

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس درخواست

 فارم کا درخواست سے دفتر عالقائی کے خدمات کی نوجوانان اور طفل وزارت ترين قريب
 کريں۔ حاصل

 ضرورت کی معلومات مزيد اور گا لے ئزه جا کا درخواست کی آپ افسر کا معاہدے خصوصی
 ميں صورت کی خاندان والے دينے درخواست دفعہ پہلی گآ۔ کرے رابطہ ےس آپ پر پڑنے

SAO تصديق کی معلومات کی درخواست اور کرے مالقات سے والوں گھر کے اس اور بچے 
 گا۔ آئے گھر کے آپ لئے کے

 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد



 کريں۔ رابطہ سے دفتر عالقائی کے خدمت کی نوجوانان اور طفل برائے وزارت مقامی اپنے
 نوجوانان اور طفل ۔�وزارت   ہيں درج ميں صفحات نيلے کے بک فون ٹيلی نمبر کے دفاتر مقامی
 پر تشريف الئيں www.children.gov.on.ca سائٹ ويب کی خدمات کی

 (SSAH) پروگرام کا خدمات خصوصی پر گھر

 ہے؟ کيا رقم يہ

 پر بنياد کی وقت لئے کے کرنے پوری ضروريات انفرادی پروگرام کا خدمات خصوصی پر گھر
 بچوں شکار کے معذوری جسمانی يا والی رکھنے تعلق سے نشونما ذريعے کے فراہمی کی رقم
 دمد ميں رہنے پر گھر ساتھ کے والوں گھر اپنے افراد بالغ شکار کے معذوری کی نشونما يا

 وه جو ہيں سکتے خريد خدمات اور معاونتيں والے گھر ذريعے، کے رقم اس ہے۔ کرتا فراہم
 ہوں۔ نہ دستياب اور کہيں ميں کميونٹی جو يا ہوں، قاصر سے کرنے فراہم خود ديگر بصورت

 کرنے، وضاحت کی ضروريات کی خاندان اپنے کو آپ ہے۔ مختلف حال صورت کی خاندان ہر
 ہوگی۔ ضرورت کی کرنے وضاحت کی امداد ضروری اور رنےک بيان اہداف اپنے

 ہے؟ رکھتا اہليت کون

 کے ان يا( بچے شکار کا معذوری جسمانی يا بچے اور افراد بالغ والے رکھنے تعلق سے نشونما
 :ہيں کرسکتے درخواست کی رقم اس ميں حال صورت ذيل مندرجہ) والے گھر

 ہو ميں آنٹاريو رہائش کی ان •

 ہے ضرورت کی امداد کر بڑھ سے صالحيتوں کی والوں ھرگ اپنے انہيں •

 يا ہوں؛ رہتے ميں گھر ساتھ کے والوں گھر •

 ذريعے کے رقم کی وزارت انہيں تو ہوں رہتے نہ ميں گھر ساتھ کے والوں گھر اپنے وه اگر •
 ہوں۔ جارہی کی فراہم خدمات رہائشی ديگر والی جانے کی فراہم

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس درخواست

 پر فارم کا درخواست مکمل سال ہر کو آپ ليکن ہے۔ ضرورت کی دينے درخواست سال رہ
 کی خدمات خصوصی پر گھر ميں صورت اس صرف کو ۔�آپ   ہے نہيں ضرورت کی کرنے

 :اگر ہے ضرورت کی کرنے پر فارم مکمل  کا درخواست

 ہيں رہے کر درخواست دفعہ پہلی آپ •

 ہو آئی تبديلی ميں حال صورت کی آپ بعد کے درخواست پچھلی کی آپ •



 يا ہوں؛ کررہے درخواست کی رقم مختلف سے رقم درج ميں درخواست پچھلی اپنی آپ •

 ہوں۔ ہوچکے سال تين کو درخواست پچھلی کی آپ •

 لئے کے درخواست کی پروگرام اندر کے سال دو آئنده آپ ميں صورت کی منظوری کی رقم
 ہيں کرسکتے استعمال کا درخواست الئنڈ اسٹريم

 لوڈ ڈاؤن سے يہاں فارم کا درخواست کی خدمات خصوصی پر گھر
 www.mcss.gov.on.caکريں

 بھی کی تخمينے نفسياتی يا بيان طبی لئے کے تصديق واضح کی معذوری کی بچے اپنے کو آپ
 کی خدمت کی آپ اور ناہو درج کا نوعيت کی معذوری ميں دستاويز اس ہوگی۔ ضرورت
 ہے۔ ضروری کرنا فراہم ثبوت کا درخواست

 فراہم تخمينہ يا بيان طبی يا ہے، جاسکتا کيا منسلک ساتھ کے درخواست کی آپ کو بيان اس
 ہے۔ سکتا بھيج راست براه کو خدمات کی نوجوانان اور طفل وزارت اسے ور پيشہ واال کرنے

 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد

 کريں۔ رابطہ سے خدمات سماجی اور کميونتی وزارت ترين قريب اپنے

 پروگرام کا آالت معاونتی

 ہے؟ کيا رقم يہ

 کے بھال ديکھ الميعاد طويل اور صحت وزرات کی آنٹاريو انتظام کا پروگرام کے آالت معاونتی
 الميعاد طويل کے نٹاريوآ مقصد کا ADP ہے۔ جاتا کيا سے طرف کی برانچ کے معاونت عملياتی
 آزادانہ اور مناسب لئے کے ضروريات کی ان کو رہائشيوں شکار کے معذوريوں جسمانی
 مدد ميں حصول کے آالت معاونت ذاتی اور قيمت کم بنيادی، ضروری لئۓ کے گزآرنے زندگی
 کملم پر زندگيوں اپنی اور آزادی زياده کو لوگوں آالت شامل ميں پروگرام ہے۔ کرنا فراہم

 کے کميونٹی اور رہنے دور سے اداروں مہنگے سے وجہ کی ان ہيں۔ کرتی فراہم کنٹرول
 ہے۔ ہوسکتی حاصل سہولت ميں رہنے ميں ماحول

ADP رقم تک فيصد 75 کے آالت کے تھراپی تک رقم زياده سے زياده کرده مقرر سے پہلے 
 ذريعے کے وسائل اضافی کچھ ہے۔ داری ذمہ کی والوں گھر فيصد 25 باقی ہے۔ کرتا فراہم
 .(سوسائٹی سيلز ايسٹر ورکس، آنٹاريو ,ACSD کہ جيسے( ہے۔ جاسکتی کی حاصل امداد

 کے آالت ADP اگر يا ہو ضرورت کی مدد ميں ادائيگی کی فيصد 25 باقی کو والوں گھر جب



 کہ جسے( ہے جاسکتی کی حاصل امداد سے وسائل اضافی تو کرسکے نہ پورے اخراجات
ACSS, سوسائيٹی سيلز ايسٹر ورکس، اريوآنٹ( 

 ہے؟ رکھتا اہليت کون

 کے عرصے زائد سے ماه چھ جو رہائشی کا آنٹاريو بھی کوئی واال رکھنے کارڈ ہيلتھ کا آنٹاريو
 نہيں حاصل لئے کے اسکول يا مالزمت کھيل، محض آالت ہو۔ شکار کا معذوری جسمانی لئے
 ہيں جاسکتے کئے

 کا مذدوروں ساتھ کے رہائشيوں والے رکھنے تشخيص بنيادی کی معذوری ذہنی يا تعليمی
 پر زمرے ہر کے ۔�آلے   ہے گيا کيا خارج سے ADP کو افراد والے کرنے موصول معاوضہ
 طبی والے کرنے فراہم تشخيص رسائی ابتدائی ہے۔ ہوتا اطالق کا معياروں مخصوص کے اہليت

 ہے۔ جاسکتی کی حاصل ذريعے کے ڈاکٹر عمومی يا

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس واستدرخ

 پيشہ رجسٹرشده کا ADP کا آپ کہ يعنی( تجويز ذريعے کے والے بنانے نسخہ کلينيکل کے آپ
 )فزيوتھراپسٹ يا تھراپسٹ ورانہ

 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد

 تشريف پر سائٹ ويب کی صحت وزارت کے آنٹاريو لئے کے معلومات مزيد
 www.health.gov.on.caالئيں

 آنٹاريو سوسائٹی سيلز ايسٹر

 ہے؟ کيا رقم يہ

 نيز ہو، اٹھاتا نہ اخراجات ADP کے جن ہے کرتا فراہم رقم کی رقم کی آالت لئے کے اخرات ان
 ہے۔ کرتا اہتمام بھی کا بيمے نجی اور وسائل لئے کے والوں گھر

 پيشاب واپسی ناقابل والے رکھنے ضرورت خصوصی درميان کے عمر کی لسا 18 سے 3
 صورت کی ہونے قاصر سے روکنے پيشاب  لئے کے نوجوانوں اور بچوں قاصر سے روکنے

 ہيں۔ کرتے فراہم) سامان کا انيما اور کيتھيٹر ڈائپر، کہ يعنی(  رقم ميں

 گا۔ کرے مکمل فارم کا درخواست ڈاکٹر کا آپ



 فراہم 3,000$ پر بنياد ساالنہ کو کالئنٹ ہر لئے کے رہائش اور خوردونوش ےاشيائ سامان،
 دار ذمہ کے ادائيگی کی 50$ ابتدائی سے حساب کے حال صورت مالی اپنی والدين ہے۔ کرتا
 ہيں

 ہے؟ رکھتا اہليت کون

 سال 18 سے 3 والے رکھنے کارڈ ہيلتھ کا آنٹاريو جائز والے رہنے ميں ہوم گروپ يا پر گھر
 معذوری الميعاد طويل ايک کو نوجوان يا بچے ہيں۔ اہل رہائشی کے آنٹاريو درميان کے عمر کی
 باعث کا ہونے قاصر سے روکنے کو پيشاب واپسی ناقابل جو ہے ضرورت کی ہونے شکار کا

 گی۔ جائے کی ثانی نظر کی اہليت بعد سال 2 ہر بنے۔

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس درخواست

 ہيں۔ جاسکتے کئے حاصل کرکے رابطہ سے سوسائيٹی سيلز ايسٹر فارم

 کی کرنے تصديق کی بات اس کو ڈاکٹر طبی يافتہ الئسنس سے آنٹاريو کے بچے کے آپ
 کا معذوری الميعاد طويل ايک اور ہے اترتا پورا پر ميعار کے عمر بچہ کا آپ کہ ہے ضرورت

 کی سامان ضروری لئے کے افراد قاصر سے روکنے پيشاب اسے لئے کے جس ہے شکار
 ہے۔ ضرورت کی کرنے ارسال ذريعے کے ڈاک کو فارم کے درخواست ہے۔ ضرورت
 ہيں۔ نہيں قبول قابل فوٹوکاپی يا فيکس کے درخواست

 دے درخواست اور ہيں ہوسکتے اہل لئے کے گرانٹ ايک سے ميں ذيل مندرجہ والے گھر
 :ہيں سکتے

 سال 5 سے 3 والے کرنے استعمال کپڑے بلقا کے استعمال دوباره کيتھيٹر، ڈائپر، :A سطح •
 کے استعمال دوباره يا کيتھيٹر، اندرونی کيتھيٹر، درميانی بچے، درميان کے عمر کی
 يا ،400$ ساالنہ لئے کے بچوں والے کرنے استعمال الئنر اور کپڑے قابل

 18 سے 6 والے کرنے استعمال کيتھيٹر بڑے مردانہ يا والے کرنے استعمال ڈائيپر :B سطح •
 900$ ساالنہ لئے کے نوجوانان اور بچوں درميان کے عمر کی سال

 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد

 ہونے قاصر سے روکنے پيشاب برائے پروگرام لئے کے جوانان اور بچوں معذور ميں ٹورنٹو
 يا ،314 ايکسٹنشن 8377-421- 416: کريں رابطہ سے گرانٹ کے سامان لئے کے والوں
 (ESS-KIDS-888-1( 5437-377-888-1: فری ٹول

The Easter Seal Society – Incontinence Supplies Program for 
Children & Youth with Disabilities, 1185 Eglinton Avenue East, Suite 
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 بچے والے رکھنے ضرورت کی عالج کے دانتوں

 ؟ہے کيا رقم يہ

CINOT کئے تقسيم درميان کے ميونسيپيليٹی اس اور صوبے اخراجات کے پروگرام کے 
 دندانی والے رکھنے ضرورت کی بھال ديکھ ہنگآمی اسے ہے۔ رہتا بچہ وه ميں جس ہيں جاتے

 لئے کے فراہمی کی کشن حفاظتی لئے کے ہيلتھ پبلک لئے کے بچوں شکار کے بيماريوں
 کرتا فراہم بھال ديکھ دندانی بنيادی کو بچوں اہل پروگرام کا CINOT تھا۔ گيا کروايا متعارف

 ہوتی نہيں اہل لئے کے CINOT خدمات تمام کرده تجويز کی ڈاکٹر کے دانتوں اوقاط بعض ہے۔
 عالج کو والدين لہذا) بريس والے ہونے استعمال لئے کے کرنے سيدھا کو دانتوں کہ جيسے( ہيں
 کی کرنے رجوع سے ڈاکٹر کے دانتوں اپنے متعلق کے ہونے نہ اہل کے خدمات پہلے سے

 شيڈول کا فيس اور خدمات کی دانتوں کا CINOT کو ڈاکٹروں کے دانتوں تمام ہے۔ ضرورت
 کے وضاحت وه ہے۔ ہوتا اطالق پر خدمات کن کہ ہے ہوسکتا معلوم انہيں سے جس ہے، جاتا ديا
 ہيں۔ کرسکتے کال کو يونٹ کے صحت مقامی لئۓ

 ہے؟ رکھتا يتاہل کون

 بچے کے عمر کم سے اس يا سال 17 – عمر .1

 بھال ديکھ ضروری يا ہنگامی لئے کے دانتوں کو جن بچے ايسے – بيمارياں کی دانتوں .2
 .ہو ضرورت کی

 حکومتی دوسرے کسی يا بيمے کے عالج کے دانتوں جنہيں بچے ايسے – رسائی .3
 کی معذوری آنٹاريو ورکس، آنٹاريو پروگرام، کا گزين پناه وفاقی کہ جيسے( پروگرام
 نے جنہوں والدين وه اوور ہو، نہ رسائی تک) دوسرے يا پروگرام، کے معاونت
 متعلق کے مشکالت مالی والی ہونے پيدا سے وجہ کی عالج کے دانتوں ضروری
 کا مشکالت مالی کو والدين کہ کريں نوٹ مہربانی برائے ہو۔ کيا دستخط پر بيان تحريری
 ہے۔ ضرورت یک کرنے پيش ثبوت

 کارڈ ہيلتھ کے آنٹاريو جائز اور ہونے رہائشی کے آنٹاريو کو بچوں – ريذيڈنسی آنٹاريو .4
 ہے۔ ضرورت کی ہونے موجود نمبر کا

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس درخواست

 کے اپوائنٹمنٹ کے اسکريننگ کی CINOT لئے کے معلومات مزيد يا تعين کے اہليت کی بچے
 کو بچے پہلے سے عالج کے ۔�دانتوں   کريں رابطہ سے فترد کے صحت مقامی اپنے لئے

CINOT ہے۔ ضرورت کی کرنے دستخط پر فارم مناسب اور دينے قرار اہل لئے کے کوريج 



 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد

 رابطہ سے دفتر کے صحت مقامی اپنے پہلے سے جانے پاس کے ڈاکٹر کے دانتوں کو والدين
 ہے۔ ضرورت کی کرنے

 ادارے خيراتی اور ذرائع متبادل کے رقم

 دنيا کی خوابوں

 ہے؟ کيا رقم يہ

 کم سے سال 18 شکار کے بيماری ليوه جان يا مستقل الميعاد، طويل فاؤنڈيشن کا دنيا کی خوابوں
 ہے۔ کرتا پورا خواب کے بچوں کے عمر

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس درخواست

 ضرورت کی کرنے رابطہ سے فاؤنڈيشن کو سرپرستوں يا نوالدي لئے کے کرنے درخواست
 ہے۔ ضرورت کی کرنے تصديق کی تشخيص کو �ڈاکٹر    ہے۔

 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد

 www.awdreams.comالئيں تشريف پر سائٹ ويب کی دنيا کی خوابوں

 بچے پہلے

 ہے؟ کيا رقم يہ

 آزادانہ والدين والے رکھنے نہ سکت تاکہ ہے ديتا عطيات کے مدد ميں فيس تعليمی بچے پہلے
 کرتے پورا حصہ فيصد 50 کا فيس عطيات کے بچے ۔�پہلے   کرسکيں انتخاب کا اسکول ابتدائی
 ہيں۔ ہوتے تک 4,000$ زياده سے زياده اور ہيں،

 ہے؟ رکھتا اہليت کون

 ہے۔ جاسکتی دی درخواست لئے کے طلباء کے جماعت آٹھويں سے کنڈرگارٹن جونير
 کہ کريں نوٹ مہربانی �برائے   ہے ضروری ہونا پذير رہائش ميں آنٹاريو کا کنندگآن درخواست



 ہيں۔ مبنی پر آمدنی گرانٹ کے امداد

 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد

 www.childrenfirstgrants.caالئيں تشريف پر سائٹ ويب کی بچے پہلے

 فاؤنڈيشن ايسلی جينيفر

 ہے؟ کيا رقم يہ

 :ہيں کرتے فراہم امداد مالی لئے کے ذيل مندرجہ اداره خيراتی کا بچوں کا ايشلی جينيفر

 معطلی •

 امداد مالی ہنگامی •

 وئير سافٹ اور آالت کے کمپيوٹر خصوصی •

 تعليم اور مواد پروگرام، تعليمی •

 تفريح والی دينے فروغ کو شرکت کی بچے ميں کميونٹی •

 ہے؟ رکھتا اہليت کون

 مدد کی بچوں شکار کے معذوری مستقل بيماری، شديد اداره خيراتی کا بچوں کا ايشلی جينيفر
 ہو۔ ميں آنٹاريو رہائش مستقل کی جن اور ہو کم سے سال 21 عمر کی جن ہيں کرتے

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس رخواستد

 کال پر نمبر اس کو دفتر کے ادارے خيراتی لئے کے فارم کے درخواست کی امداد
 يا استاد کارکن، سماجی تھراپسٹ، ڈاکٹر، والدين، کے بچے ۔ 9971-258) 509(کريں

 ہيں۔ کرسکتے مکمل کو فارم اس کار رابطہ کا کميونٹی

 ہے؟ جاسکتا اکي رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد

 www.jenniferashleigh.orgالئيں تشريف پر سائٹ ويب

 اداره خيراتی کا بچوں کا پسند کی صدر



 ہے؟ کيا رقم يہ

 والے کرنے فراہم مدد ميں پھرنے چلنے معذور سے اعتبار کے نشونما يا جسمانی پسند کی صدر
 فراہم امداد مالی ميں خريداری کی اشياء ديگر اور تھراپی جسمانی تبديلياں، يںم ماحول آالت،
 بچے کرکے ختم کو رکاوٹوں والی بنانے مشکل کو زندگی کی روزمره مقصد کا اس ہيں۔ کرتے
 کرنا۔ فراہم مدد ميں کرنے مقابلہ پر طور بہتر کا معذوری کو والوں گھر کے اس اور

 ہے؟ رکھتا اہليت کون

 بچے۔ شکار کا بيماری والی رکھنے تعلق سے نشونما يا جسمانی کے عمر کم سے لسا 18
 ہے۔ منحصر پر آمدنی کی گھرانے امداد مالی کہ کريں نوٹ مہربانی برائے

 ہے؟ جاسکتی دی طرح کس درخواست

 :ديکھيں الئن آن کو درخواست
http://t4gimages.com/lcl/article_images/PCCC_Application_EN.pdf 

 نقل کی تشخيص کی معذوری کی بچے اپنے سے طرف کی ور پيشہ طبی يافتہ الئسنس کو آپ
 ہے۔ ضرورت کی کرنے فراہم

 طرف کی کننده فراہم لئے کے سامان والے جانے کئے درخواست ساتھ کے درخواست کو آپ
 ہے ضرورت کی کرنے فراہم) ہوں دستياب اگر( تخمينے دو کے قيمت سے

 ہے؟ جاسکتا کيا رابطہ سے کس لئے کے معلومات مزيد

 www.presidentschoice.caالئيں تشريف پر سائٹ ويب کی پسند کی صدر

 مدد ساتھ کے درخواست کی رقم

www.respiteservices.com 

 لئے کے مدد ميں تياری کی اختيارات کے معطلی لئے کے خاندانوں والے رہنے ميں ٹورنٹو
 رابطہ الميعاد قليل لئے کے کرنے ختم رکاوٹيں کی معطلی ہيں۔ دستياب کنندگان فراہم کے رسائی
 مدد، ميں کرنے پر فارم کے فنڈنگ کو والوں گھر ميں رابطے عادالمي قليل اس گا۔ جائے کيا فراہم
 مدد ميں کرنے رابطہ سے کارکنان اور کرنا، رابطہ سے ايجنسيوں سے طرف کی والوں گھر
 ہے۔ شامل



 سائٹ ويب يا کريں کال پر 7136-223-614 لئے کے رابطے سے کنندے فراہم کے رسائی
 ۔کريں مکمل فارم کا رجسٹريشن خاندانی پر

	


