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ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਫ਼ੈਿਮਲੀ ਪੈਕੇਜ

ਜਲੁਾਈ 2018

ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਫ਼ੈਿਮਲੀਜ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਉਦੇਸ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤ ੇਦਰਿਮਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ�
ਦੀਆ ਂਆਮਦਨ� ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤ� ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ
ਵੇਰਵੇ ਹਨ। 

ਿਵੰਟਰ ਐਨਰਜੀ ਪੇਮ�ਟ
Winter Energy Payment (ਿਵੰਟਰ ਐਨਰਜੀ ਪੇਮ�ਟ) ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਅਤੇ ਬੈਨ� ਿ਼ਫਟ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਆਪਣੇ

ਘਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਵਰ�ੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤ� 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਿਫਰ 2019 ’ਚ 1 ਮਈ ਤ� 1

ਅਕਟੂਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕਰ�ਗ।ੇ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ $20.46, ਅਤੇ ਦੰਪਤੀਆਂ ਜ� ਆਸਿਰਤ ਬੱਿਚਆ ਂਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ $31.82

ਿਮਲਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਿਵੰਟਰ ਐਨਰਜੀ ਪੇਮ�ਟ’ ਿਮਲੇਗੀ।  

ਬੈਸਟ ਸਟਾਰਟ
ਇੱਕ ਨਵ� ਬੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੰੂ ਜ� ਬਾਅਦ ’ਚ

ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ (ਜ� ਹੋਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ $60.00 ਉਦ� ਤੱਕ ਿਮਲਣਗ,ੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ

ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦ ੇਅਤੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਿਮਲੇਗੀ।  

ਵਰਿਕੰਗ ਫ਼ਾਰ ਫ਼ੈਿਮਲੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟਸ
ਿਦ ਵਰਿਕੰਗ ਫ਼ਾਰ ਫ਼ੈਿਮਲੀਜ਼ ਫ਼ੈਿਮਲੀ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟਸ 1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤ� ਵਧ ਗਏ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤ�, ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧ

ਕੇ $113.00 ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਇਹ ਵਧ ਕੇ $91.25 ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  

‘ਫ਼ੈਿਮਲੀ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟਸ’ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ� ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ   ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ� ਿਜਵ�

‘ਅਕੌਮੋਡੇਸਨ ਸਪਲੀਮ�ਟ’ ਜ� ‘ਟ�ਪਰੇਰੀ ਐਡੀਸਨਲ ਸਪੋਰਟ’ ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ‘ਸਬੰਧਤ ਿਕਰਾਏ’ �ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਤੀਮ ਦਾ ਜ� ਅਨਸਪੋਰਟਡ ਬੱਚ ੇਦਾ ਬੈਨ� ਿ ਼ਫਟ
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਯਤੀਮ ਦਾ ਜ� ਅਨਸਪੋਰਟਡ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਨ� ਿ਼ਫਟ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ, ਉਨ� � ਲਈ ਵੀ 

ਵਧ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵ� ਕਲੋਿਦੰਗ ਅਲਾ�ਸ ਿਮਲੇਗਾ।  

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਿਮਲੀਜ਼ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹ� ਘੱਟ ਧਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ�ੀ ਿਗਣਤੀ ’ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਹੋਣਗ।ੇ  ਅਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਟ��ਜ਼ੀਸਨਲ

ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾ ਕਰ�ਗੇ, ਤ� ਜੋ ਸਾਡ ੇਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਮ� ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਰਹੇ ਜ� ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ

ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਲੋਕ� ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦ� ਹੋਵੇਗੀ:

ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪਿਹਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅੰਸਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਲੋਕ� ਨੰੂ

ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਲੰਿਘਆ ਹੈ (ਜ� ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਸੁਪਰ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ)। ਿਕ�ਿਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਲ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ� ਨੰੁ 1 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀ ਿਮਲੇਗੀ
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