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تاکہ وه مستقبل کے لیے بچت   معذور افراد کی مدد کرنا
 کرپائیں 

 Media inquiries)(کی پوچھ گچھ  میڈیا  2022 ،جون 2 

 پالنزالبرڻا کی حکومت معذور افراد کے لیے رجسڻرڈ ڈس ایبلڻی سیونگ 
(RDSP) آسان بنا رہی ہے۔  ے کوکھولنکے 

آر ڈی   اور ان کے خاندانوں کو کو   سالبرڻنمعذوری کے شکارصوبہ ایک پلیٹ فارم کے عزم پر عمل کر رہا ہے اور 
کی سرمایہ   ڈالرز 500,000کے لیے دو سالوں کے لیے ساالنہ  میں  مدد   کھولنے کے قابل بنانے   (RDSP)ایس پی

معذور افراد کے لیے ایک طویل مدتی بچت کا منصوبہ ہے، جو کسی شخص   (RDSP)آر ڈی ایس پی  کاری کرے گا۔
 تک فراہم کرتا ہے۔ڈالر ز  90,000کی زندگی بھر کے لیے وفاقی گرانڻس اور بانڈز میں

 (RDSP) آر ڈی ایس پی  نے(فیملی سینڻرس) البرڻا حکومت کے چار خاندانی مراکز    اس سرمایہ کاری کے ساتھ،
 حاصل کی۔ البرڻا ایبلڻی نیٹ ورک سکی مدد کرنے کے لیے گرانڻکے باشندوں  البرڻا  سے متعلق درخواست کے عمل 

(Alberta Ability Network)  البرڻا ایسوسی ایشن آف امیگرنٹ سرونگ ایجنسیز ، (Alberta Association 
of Immigrant Serving Agencies) سفرینڈشپ سینڻر   نیڻِو   اور البرڻا (Alberta Native Friendship 

Centres)  کی تعمیر    آگاہی اور صالحیت ایس پی کی    میں آر ڈی اپنی کمیونڻیز   جو کو گرانڻس موصول ہوئی ہیں
درخواست کے پیچیده عمل کے ساتھ زیاده سے   (RDSP)ڈی ایس پی آر  دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ  کو بھی فروغ  

 کی مدد کی جائے۔ البرڻنس کے شکاری  زیاده معذور

ایک پہلو ہیں اور ان کا استعمال معذور بچوں کے   ے فیڈرل ڈس ایبلڻی ڻیکس کریڈٹ ک (RDSPs)  ز- آر ڈی ایس پی
والدین کو طویل مدتی مالی تحفظ فراہم کرنے یا مستقبل کے لیے معذوری کے شکار بالغوں کی مدد کرنے کے لیے کیا 

 جا سکتا ہے۔ 

 خاندانی وسائل کے مراکز 

ف قسم کی معذوری کی معاونت اور خاندانی وسائل کے مراکز معذور افراد اور ان کے خاندانوں کو البرڻا میں مختل
خدمات تک رسائی اور نیویگیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ وه ڻولز، وسائل اور معلومات پیش کرتے ہیں تاکہ خاندانوں  

کی خدمات کا   (PDD) اور پرسنز ود ڈیولپمنڻل ڈس ایبلڻیز  (FSCD) کو ان کی فیملی سپورٹ فار چلڈرن ڈس ایبلڻیز
 لے۔ انتظام کرنے میں مدد م

 فوری حقائق

  (22-2021)تشریح (بریک ڈاؤن) کیتخمینی فنڈنگ  

  ڈالرز 60,000کے لیسے  ہر ایک  -(فیملی ریسورس سینڻرس  خاندانی وسائل کے مراکز  •
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o ی آف البرڻاڻیآڻزم سوسائ (Autism Society of Alberta) 
o گیٹ وے ایسوسی ایشن    (Gateway Association)   
o   ن البرڻاژانکلیو(Inclusion Alberta) 
o وسائڻی ایس ڻی ای پی ایس س(STEPS Society) 

 

 ڈالر 100،000 -  (Alberta Ability Network)البرڻا ایبلڻی نیٹ ورک •
 Alberta Association of Immigrant)البرڻا ایسوسی ایشن آف امیگرنٹ سرونگ ایجنسیز •

Serving Agencies) -  80،000  ڈالر 
 ڈالر   Alberta Native Friendship Centres) ( - 80،000ینڻرس س البرڻا نیڻِو فرینڈشپ  •

 

 البرڻا میں خاندانی وسائل کے مراکز 

 : (Autism Society of Alberta) آڻزم سوسائڻی آف البرڻا •
o یلگری ک(Calgary) 
o  میک مرےفورٹ (Fort McMurray) 
o  لیتھ برج (Lethbridge) 
o  پاس سٹینوزکر (Crowsnest Pass) 
o  سینٹ پال (St. Paul) 
o  نوک، میڈیسن ہیٹش (Chinook, Medicine Hat) 

 : (Gateway Association) گیٹ وے ایسوسی ایشن •
o یڈمونڻن ا Edmonton 

 (Inclusion Alberta) ن البرڻاژ انکلیو •
o پریری   گرانڈ (Grande Prairie) 
o کیلگریریسورس سینڻر سڈیرل کک فیملی مینیجڈ سپورڻ)( (Darrell Cook Family 

Managed Supports Resource Centre (Calgary)) 

 

:  

 : (STEPS Society) اسڻیپس سوسائڻی •
o  ریڈ ڈیئر(Red Deer) 

 متعلقہ معلومات
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 (Family resource centres)خاندانی وسائل کے مراکز •
 (Alberta's Recovery Plan)البرڻا کی بحالی کا منصوبہ •

 

  
 
 

https://www.alberta.ca/family-resource-centres.aspx
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https://www.alberta.ca/recovery
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