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Giúp người khuyết tật dành dụm cho 
tương lai 
Ngày 02 tháng 6 năm 2022 Câu hỏi từ cơ quan truyền thông 

Chính quyền Alberta đang tạo điều kiện dễ dàng hơn 
cho những người khuyết tật Alberta để họ mở các 
Chương trình Tiết kiệm có Đăng ký cho Người khuyết 
tật (Registered Disability Savings Plans - RDSP). 

Tỉnh đang thực hiện cam kết về nền tảng và sẽ đầu tư $500,000 mỗi năm trong hai 
năm để hỗ trợ những người khuyết tật Alberta và gia đình của họ để họ có thể mở 
RDSP. RDSP là một chương trình tiết kiệm dài hạn dành cho người khuyết tật, cung 
cấp các khoản trợ cấp và trái phiếu của chính phủ trung ương có giá trị lên đến 
$90,000 trong cuộc đời của một người. 

Với khoản đầu tư này, bốn trung tâm gia đình của chính quyền Alberta đã nhận 
được các khoản tài trợ để giúp người dân Alberta trong quá trình nộp hồ sơ cho 
RDSP. Mạng lưới Năng lực Alberta (Alberta Ability Network), Hiệp hội các Cơ quan 
Phục vụ Người nhập cư Alberta (Alberta Association of Immigrant Serving 
Agencies) và Trung tâm Hữu nghị Bản địa Alberta (Alberta Native Friendship 
Centres) đã nhận được những khoản tài trợ và cũng sẽ thúc đẩy nhận thức về 
RDSP và nâng cao năng lực trong cộng đồng của họ. Mục tiêu là hỗ trợ nhiều 
người khuyết tật Alberta nhất có thể trong quy trình nộp hồ sơ phức tạp của RDSP. 

RDSP là một khía cạnh của Tín Thuế dành cho Người khuyết tật (Disability Tax 
Credit) của chính phủ trung ương và có thể được sử dụng để đem đến sự bảo đảm 
tài chính về lâu dài cho cha mẹ của trẻ em khuyết tật hoặc để giúp người trưởng 
thành khuyết tật dành dụm cho tương lai. 

Trung tâm nguồn lực dành cho gia đình 

Các trung tâm nguồn lực dành cho gia đình hỗ trợ người khuyết tật và gia đình của 
họ tiếp cận và tìm hiểu về các dịch vụ và sự hỗ trợ đa dạng dành cho người khuyết 
tật ở Alberta. Họ cung cấp các công cụ, nguồn lực và thông tin để giúp các gia đình 
quản lý các dịch vụ Hỗ trợ Gia đình cho Trẻ em Khuyết tật (Family Support for 
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Children with Disabilities - FSCD) và Người có Khuyết tật Phát triển (Persons with 
Developmental Disabilities - PDD). 

  

Những thông tin nhanh 

Phân bổ kinh phí ước tính (2021-22) 

• Trung tâm nguồn lực dành cho gia đình - $60,000 cho mỗi đơn vị  
o Hội Tự kỷ Alberta (Autism Society of Alberta) 
o Hiệp hội Gateway (Gateway Association)          
o Hòa nhập Alberta (Inclusion Alberta) 
o Hội STEPS (STEPS Society) 

• Mạng lưới Năng lực Alberta (Alberta Ability Network) - $100,000 
• Hiệp hội các Cơ quan Phục vụ Người nhập cư Alberta (Alberta Association 

of Immigrant Serving Agencies) - $80,000 
• Trung tâm Hữu nghị Bản địa Alberta (Alberta Native Friendship Centres) - 

$80,000 

Các trung tâm nguồn lực dành cho gia đình ở Alberta 

• Hội Tự kỷ Alberta (Autism Society of Alberta):  
o Calgary 
o Fort McMurray 
o Lethbridge 
o Crowsnest Pass 
o St. Paul 
o Chinook, Medicine Hat 

• Hiệp hội Gateway (Gateway Association):  
o Edmonton 

• Hòa nhập Alberta (Inclusion Alberta):  
o Grande Prairie 
o Trung tâm Nguồn lực Hỗ trợ do Gia đình Quản lý Darrell Cook 

(Darrell Cook Family Managed Supports Resource Centre) (Calgary) 
• Hội STEPS (STEPS Society):  

o Red Deer 



 

Classification: Public 

Thông tin liên quan 

• Trung tâm nguồn lực dành cho gia đình 
• Kế hoạch Phục hồi của Alberta 

  
 
 

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

