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ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਲਾਭ OAS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ
www.servicecanada.gc.ca ਜ� https://findlink.at/
oldagesecu 'ਤੇ ਸਰਿਵਸ ਕਨ� ਡਾ 'ਤੇ ਜਾਓ।
Canada Child Benefit (CCB) - 
ਕਨ� ਡਾ ਬਾਲ ਲਾਭ 

ਕਨ� ਡਾ ਬਾਲ ਲਾਭ (CCB) ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਪਰ੍ਸਤ� ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ 
ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਭ� ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੀ 
ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

CCB ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ
www.cra-arc.gc.ca ਜ� https://findlink.at/cra-bnfts 'ਤੇ 
ਕਨ� ਡਾ ਰਿੈਵਿਨਊ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਜਾਓ।

Universal Child Care Benefit (UCCB) - 
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਲਾਭ 

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਲਾਭ (UCCB) ਛੇ ਸਾਲ ਤ� 
ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤ� 
ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਇਹ ਲਾਭ 
ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਿਸਰਫ਼ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਨਹ� ਹੈ, ਬਲਿਕ ਸਾਰੇ 
ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਹੈ। 

UCCB ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ
www.servicecanada.gc.ca ਜ� 
https://findlink.at/UChildCB 'ਤੇ ਸਰਿਵਸ ਕਨ� ਡਾ 'ਤੇ 
ਜਾਓ।

ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ

Ontario Works (OW) - �ਟਾਰੀਓ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 
�ਟਾਰੀਓ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (OW) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, 
ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੈਸਆਂ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ (EI)
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਟੰਰੋਲ ਤ� ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਣ�, ਿਜਵ� ਕਮੰ 
ਦੀ ਘਾਟ ਜ� ਮੌਸਮੀ ਜ� ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛ�ਟੀ 
ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨ ੌਕਰੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ (EI)ਲਾਭ� ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। EI ਲਾਭ� ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 
ਤੁਸ� ਿਪਛਲ ੇ52 ਹਿਫ਼ਤਆਂ ਿਵੱਚ ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ 
ਢੁਕਵ� ਬੀਮਾਯੋਗ ਘਿੰਟਆਂ ਿਜਨੰਾ ਕਮੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

EI ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 
www.servicecanada.gc.ca ਜ https://
findlink.at/EI-app 'ਤੇ ਸਿਰਵਸ ਕਨ� ਡਾ 'ਤੇ 
ਜਾਓ।ƫ

Canada Pension Plan (CPP) - 
ਕਨ� ਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 
65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸ� CPP ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਣੈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਨ� ਡਾ
ਿਵੱਚ ਕਮੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਸ� ਪਲਾਨ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ 
ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� 60 ਅਤੇ 
64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੀ CPP ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ 
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ CPP ਲਾਭ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� 
ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

CPP ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ
www.servicecanada.gc.ca ਜ� https://
findlink.at/cpp 'ਤੇ ਸਿਰਵਸ ਕਨ� ਡਾ 'ਤੇ ਜਾਓ।
Old Age Security Pension (OAS)
ਬੁਢੇਪਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੈਨਸ਼ਨ

65 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਨ� ਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 
ਇਹ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਲਾਭ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਹੋਣ
ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਿਰਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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OW ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 
www.ontario.ca ਜ� https://findlink.at/
SocialAssi 'ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 
ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।
Ontario Disability Support 
Progra  (ODSP) - �ਟਾਰੀਓ ਅਸਮਰਥ 
(ਅਪਾਹਜ) ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ

ਇਹ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੈਸਆਂ ਦੀ ਲੋੜ 
ਵਾਲੇ ਅਸਮਰਥ (ਅਪਾਹਜ)
ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।    
ODSP ਉਹਨ� ਅਸਮਰਥ (ਅਪਾਹਜ) ਲੋਕ� ਲਈ 
ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ODSP ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.ontario.ca 
ਜ� https://findlink.at/Ont-DSP 'ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ, 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ 
ਜਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?

ਿਜਸ ਉਮਰ ਿਵੱਚ OAS ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, 
ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ 1958 
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� 
'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਿਕ�ਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ 
ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਏਗੀ।




