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ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਿਵੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਚਤ ਕਰਨ 
ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
02 ਜੂਨ, 2022 ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਿਗੱਛ 

ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਡਸਅਿਬਿਲਟੀ ਸੇਿਵੰਗਜ਼ 
ਪਲੈਨ (ਆਰਡੀਐਸਪੀ) ਖਲੋ� ਣਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 
ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ $500,000 ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ 
ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਖੋਲ� ਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਅਪੰਗਤਾ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ 
ਫੈਡਰਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬ�ਡਜ਼ ਰਾਹੀ ਂ$90,000 ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਫੈਿਮਲੀ ਸ�ਟਰਾਂ ਨੰੂ ਗਰਾਂਟ ਿਮਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕੂਤਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰੋਤ-ਸਮਰਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਬਰਟਾ 
ਅਿਬਲਟੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਅਲਬਰਟਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਇਮੀਗਰੰਟ ਸਰਿਵੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇਿਟਵ 
ਫਰ�ਡਿਸ਼ਪ ਸ�ਟਰਾਂ ਨੰੂ ਗਰਾਂਟ ਿਮਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਆਰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਨਾ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਆਰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਫੈਡਰਲ ਿਡਸਅਿਬਲਟੀ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਦਾ ਇਕ ਪਿਹਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਪੰਗਤਾ 
ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ 
ਭਿਵੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਿਰਵਾਰ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਰ 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਰ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ 
ਅਪੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਿਮਲੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਿਚਲਡਰਨ (FSCD) ਅਤੇ ਪਰਸਨਜ਼ ਿਵਦ 
ਆਿਡਵੈਲਪਮ�ਟਲ ਿਡਸਅਿਬਿਲਟੀਜ਼ (PDD) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰ, ਸਰੋਤ 
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਮੁੱਖ ਤੱਥ 

ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵੰਡ (2021-22) 

• ਪਿਰਵਾਰ ਸਰਤੋ ਕ�ਦਰ - ਹਰੇਕ ਲਈ $60,000  
o ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਔਿਟਜ਼ਮ ਸੋਸਾਇਟੀ 
o ਗੇਟਵੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ          
o ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਅਲਬਰਟਾ 
o ਸਟੈੱਪਸ(STEPS) ਸੋਸਾਇਟੀ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਅਿਬਿਲਟੀ ਨੈਟਵਰਕ- $100,000 
• ਅਲਬਰਟਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਇਮੀਗਰੰਟ ਸਰਿਵੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼- $80,000 
• ਅਲਬਰਟਾ ਨੇਿਟਵ ਫਰ�ਡਿਸ਼ਪ ਸ�ਟਰ- $80,000 

ਅਲਬਰਟਾ ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਰ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਔਿਟਜ਼ਮ ਸੋਸਾਇਟੀ  
o ਕੈਲਗਰੀ 
o ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ 
o ਲੈਥਿਬ�ਜ 
o ਕਰੋਜ਼ਨੈਸਟ ਪਾਸ 
o ਸ�ਟ ਪੌਲ 
o ਿਚਨੂਕ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਟ 

• ਗੇਟਵੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ:  
o ਐਡਮੰਟਨ 

• ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਅਲਬਰਟਾ:  
o ਗਰ�ਡ ਪ�ੇਰੀ 
o ਡੈਰਲ ਕੱੁਕ ਫਿੈਮਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਸਪੋਰਟਸ ਿਰਸੋਰਸ ਸ�ਟਰ (ਕੈਲਗਰੀ) 

• ਸਟੈੱਪਸ(STEPS) ਸੋਸਾਇਟੀਾ:  
o ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਪਿਰਵਾਰ ਸਰਤੋ ਕ�ਦਰ 
• ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ 

  
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fautismalberta.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C791a8132a19d44f7bec708da44b56bfe%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637897843249378256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tZ6t4uZM9RWYyUho2j99B10Dam2EtC%2Bl47HhXmnIXC0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgatewayassociation.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C791a8132a19d44f7bec708da44b56bfe%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637897843249378256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vwfs8R%2Fo7OpWwb42gg%2FxLjd1L1HLTGq%2FNxv9u2skU9Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finclusionalberta.org%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C791a8132a19d44f7bec708da44b56bfe%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637897843249378256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MTXiYqRT6Dmu4Y%2FZjcElgQ5W5zW%2Fr7BgBjdJ3GLVzG0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepssreddeer.com%2Fservices%2Ffamily-resource-centre%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C791a8132a19d44f7bec708da44b56bfe%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637897843249534477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0v%2BOBcoYcd59ChU2ix92OV7st8X9dJ4kp1D3OqbENMc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ababilitynetwork.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C791a8132a19d44f7bec708da44b56bfe%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637897843249534477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wDbA1p7jLj1UqvLWS7t2fTnE6VCTCpkGf7XeVuiV9nY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faaisa.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C791a8132a19d44f7bec708da44b56bfe%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637897843249534477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OHkXQHaS9C%2FwuKZuCb4l59PiNEEm%2FrKmg2S8UPPbafg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fanfca.com%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C791a8132a19d44f7bec708da44b56bfe%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637897843249534477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CerWhkOUwuWZeGSm%2F8EL7pl%2B4fqp%2BnH%2FWLD8V%2F5OoBY%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/family-resource-centres.aspx
https://www.alberta.ca/recovery

