
 ممالیاتی پروگرا کے گورنمنٹ
 

خدمات اونڻاریو (ڈی ایس او) تک رسائی حاصل کرنے کے عالوه، مندرجہ افزائشی  میںآپ کے عالقے
 ذیل سرکاری مالیاتی پروگرام آپ کے لئے دستیاب ہیں:

 

 (او ڈی ایس پی)ادی  پروگرام    امداونڻاریو معذور 
Ontario Disability Support Program  

 
 عذوری ہے اور اپنے اخراجات سے متعلق مدد کی ضرورت ہے تو، آپ اونڻاریو کو ماگر آپ 

 :ده امدادپیش کرکی  او ڈی ایس پی ۔ (او ڈی ایس پی) کے اہل ہوسکتے ہیں پروگرام  امدادی رمعذوکے
 ۔ مالی امداد  کیلےادائیگی کی زندگی کے اخراجات  اتضروریکوآپ اور آپ کے خاندان  •
کی آنکھوں  اور  کی دویاتبشمول نسخے  فوائد،  کیلئےصحت  کیآپ کے اور آپ کے خاندان  •

 دیکھ بھال.
 ۔میں مدد  فروغ دینے کو  پیشےمالزمت تالش کرنے اور برقرار رکھنے میں ، اور اپنے  •

 
 اینڈکمیونڻی منسڻری آف چلڈرین  عالقے میں  اپنے پ کیلئے آ معلوماتکی  )او ڈی ایس پی( مزید 

 ۔) کے دفتر سے رابطہ کریںایم سی سی ایس ایس( سوشل سروسز
 

 )او ڈی ایس پیبچت منصوبہ ( ی رجسڻرڈ معذور
 

بچانے میں  مستقبل کے لئےآپ یا آپ کے خاندان کو' ) او ڈی ایس پیبچت منصوبہ (ی رجسڻرڈ معذور
جب تک کہ اس  حاصل کر سکتا ہے ود سْ ڻیکس فری  ْونٹاکا )او ڈی ایس پی(ایک   مدد کرسکتا ہے.

  نا  نکلیں۔ منصوبے سے باہر
 

 اپنے میںے آپ منصوبر   کہ ظاس سے  قطع ن،ہے کم یا معمولی  خاندان کی آمدنی کے اگر آپ
نجی ذرائع  پالن یہ آپ کو. ۔ہے سکتیاپنا حّصہ جمع کر گورنمینٹ' یا نہیں جمع کریں حّصےکی رقم

 ۔بھی گرانٹ فراہم کرسکتا ہے ےئکیل جمع کرنے حّصہ ،حّصےکے برابرجمع کرده سے 
 

کی  تک کی مالی امداد  ڈالر 70,000 اور تک کے بانڈڈالر   20,000مستحق افراد  کو  گورنمینٹ
  کرتی ہے۔پیشکش 

 
سال کی عمر  49 ادا کی جاتی ہے جب تک کہ آپ کو آر ڈی ایس پی  یہ حکومت کی شراکت آپ کے

 ڈچائلجیسے کینیڈا  آپ کے دیگر وفاقی فوائد سے شراکتمیں  آر ڈی ایس پی  ےکآپ ۔جائیںہو کے نا
 پر کوئی  امپالئمنٹ انشورنساور ،پیمنٹ سیکورڻی  اولڈ ایج ڻیکس کریڈٹ،  زگڈس اینڈسروسی ، ٹبینفِ 
 ۔ نہیں پڑے گا اثر

 



 مزید معلومات کی ضرورت ہے؟
 

 اونڻاریو  خدمات کے افزائشیپر کال کرکے اپنے عالقے    211،  مزید معلومات کیلئے
(Developmental Services Ontario)     ڈی ایس او   سے رابطہ کریں،     یا اپنے   عالقے کے

 کا مالحظہ کریں۔   dsontario.ca  کو   تالش کرنے کیلئے   ڈی ایس او 
 

 
 

 

  ہم سے رجوع فرمائیں!
dsontario.ca 
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