
ਹਾਂ ਨਹੀਂ

1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਕਸਮਾ ਂਦੀ RESPs ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂ(ਕਵਅਿਤੀਗਤ, ਪਕਿਵਾਿਿ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿ ਯੋਜਨਾਵਾ)ਂ ਬੈਂਿਾ,ਂ ਕ੍ਰੈਕਿਟ ਸੰਘਾ,ਂ 
ਕਮਊਚਲ ਫੰਿ ਿੰਪਨੀਆ,ਂ ਕਨਵੇਸ਼ ਕਵਕੇ੍ਤਾਵਾ ਂਜਾ ਂਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਕਵਕੇ੍ਤਾਵਾ ਂਦੇ ਿੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾ,ਂ ਯਿੀਨੀ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਿੇ ਕਵਿਲਪਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜੇਿਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਕਵਕੇ੍ਤਾ ਦੁਆਿਾ 
ਪ੍ਰਸਤਾਕਵਤ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹਿ RESP ਬਾਿੇ ਕਵਚਾਿ ਿਿ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਨਾਮ ਦਿਜ ਿਿਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਸਾਿ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਿੇ 
ਪ੍ਰਗਟੀਿਿਨ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਪੜ ਿੇ ਸਮਝ ਲਓ।

2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਕੰਨੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ?
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹਰੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਿੂ ਿਿਨ ਤੋਂ ਲਰੈ ਿੇ ਤੱਦ ਤੱਿ ਕਵਿਿੀ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਿ ਖਿਚ ਅਦਾ ਿਿਨੇ ਪਰੈਣ ਜੱਦ 
ਤੱਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੋ। ਨਾਮ ਦਿਜ ਿਿਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਫੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ।

3. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਹੜੇ ਕਨਵੇਸ਼ ਕਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਪਤਾ ਿਿੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਨਵੇਸ਼ਾ ਂਕਵੱਚ ਕਨਵੇਸ਼ ਿਿਦੀ ਹਰੈ ਕਿਉਂਕਿ ਿੁਝ ਕਨਵੇਸ਼ਾ ਂਕਵੱਚ ਦੂਸਕਿਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ 
ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ।

4. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਯਮਤ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? 
ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਿਿ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਭੱੁਲ ਜਾਓ? ਕਜਆਦਾਤਿ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰੈਸਲਾ ਲਰੈਣ ਕਦੰਦੀਆ ਂਹਨ 
ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਿ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾ ਂਤੱਿ, ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਿਿਨਾ ਹਰੈ। ਿੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂ(ਕਜਵੇਂ ਕਿ 
ਸਮੂਹਿ ਯੋਜਨਾਵਾ)ਂ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਿ ਕਨਿਧਾਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਯੋਗਦਾਨ ਿਿਨ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ। ਇਸ 
ਮਾਮਲੇ ਕਵੱਚ, ਜੇਿਿ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਨਾ ਭੱੁਲ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਿੀ ਯੋਜਨਾ ਿੱਦ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਗੁਆ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਿੀ ਫੀਸ ਦੀ ਿਿਮ ਦੀ ਿਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ 
ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਿੋਗੇ।

5. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਕਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈਕਕ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦ ੇਪਸੋਟ-ਸਕੈਂਡਰੀ ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਯਗੋਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ?
ਿੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਕਵੱਚ ਅਕਜਹੇ ਕਨਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਿਾਿ ਦੇ ਕਨਯਮਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਜਹਨਾ ਂ‘ਤੇ ਪੋਸਟ-
ਸਿੈਂਿਿੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਿਦੇ ਹਨ। ਿਾਲਜਾ,ਂ ਕਵਸ਼ਵਕਵਦਾਲਾ,ਂ ਟ੍ੇਿ ਸਿੂਲਾ,ਂ CEGEPs ਅਤੇ ਹੋਿ ਪ੍ਰਮਾਣਤ 
ਸੰਸਥਾਨਾ ਂਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਸਿਿਾਿੀ ਕਨਯਮਾ ਂਦੇ ਤਕਹਤ RESP ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਹੋਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੇ 
ਲਈ, www.canada.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਰਕਜਸਟਰਡ ਕਸਕੱਖਆ ਬਚੱਤ ਯਜੋਨਾਵਾ ਂ(RESPs) ਪਸੋਟ-ਸਕੈਂਡਰੀ ਕਸਕੱਖਆ ਦ ੇਲਈ ਪਸੈ ੇਬਚਾਉਣ ਦਾ 
ਇਕੱ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰਤੂੰ ਵਖੱਰੀਆ ਂਯਜੋਨਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਵਖੱਰੀਆ ਂਸਕੁਵਧਾਵਾ,ਂ ਜੋਖਮ 
ਅਤੇ ਖਰਚ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਕਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਇਹਨਾ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਗਲੱਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

ਰਕਜਸਟਰਡ ਕਸੱਕਖਆ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂ

ਜਾਚਂ ਸੂਚੀ
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ਹਾਂ ਨਹੀਂ

6. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ?
ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਵਕਦਆਿਥੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ 
ਕਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਦਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਈ ਵਾਿ ਕਨਿਧਾਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਂਦਿ। ਿੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਕਨਿਧਾਿਤ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਦੀਆ ਂਹਨ, ਜਦਕਿ ਿਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸਲਾ ਿਿਨ ਕਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਿੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਤੱਦ ਤੱਿ 
ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿਿਦੀਆ ਂਜੱਦ ਤੱਿ ਿੋਈ ਕਵਕਦਆਿਥੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਦੂਸਿੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਨਹੀਂ 
ਿਿਦਾ। 

7. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਸੱਕਖਆ 
ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ?
ਫੀਸ ਦੀ ਿਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਪਸ ਪਾਓਗੇ. ਿੁਝ ਮਾਮਕਲਆ ਂਕਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 
ਿਮਾਓਗੇ, ਪਿ ਿੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਿੱਖ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਂਮੈਂਬਿਾ ਂਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ 
ਿਿ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਿ ਿਕਜਸਟਿਿ ਪਲਾਨ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿਕਜਸਟ੍ਿ ਐਜੂਿੇਸ਼ਨ ਸੇਕਵੰਗਜ ਪਲਾਨ ਕਵੱਚ 
ਆਿ.ਆਿ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਫੰਿ ਟ੍ਾਸਂਫਿ ਿਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇਿ ਅੰਿ ਹਰੈ

8. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਕਕਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ 
ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ 
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਮੂਹਿ ਵਜੀਫੇ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਵੇਦਨ ਹਸਤਾਖਿ ਿਿਨ ਦੇ 60 ਕਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਿ ਕਬਨਾ ਂਕਿਸੇ 
ਖਿਚ ਦੇ ਿੱਦ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਯੋਜਨਾ ਸੂਚੀਪੱਤਿ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਯੋਜਨਾ ਸਾਿ ਅੰਸ਼ ਕਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ 
ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਯਿੀਨੀ ਿਿੋ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਕਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਿਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ 
ਨਾਮ ਦਿਜ ਿਿਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਹੀ ਿੱਦ ਿਿ ਕਦੰਦੇ ਹੋ।

ਕਨਵੇਸ਼ ਿਿਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ,ਂ 
CheckBeforeYouInvest.ca ‘ਤੇ ਉਸ 
ਕਵਅਿਤੀ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀ ਫਿਮ ਦੇ ਪੰਜੀਿਿਨ ਦੀ 
ਜਾਚਂ ਿਿੋ

GetSmarterAboutMoney.ca ‘ਤੇ 
RESPs ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋ:

ਵਜੀਫਾ ਯਜੋਨਾ ਕਵਕੇ੍ਤਾ ਦੁਆਿਾ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੀਆ ਂਸਾਿੀਆ ਂ
ਯਜੋਨਾਵਾ ਂਦੇ ਲਈ (ਸਮੂਹਿ ਯਜੋਨਾਵਾ ਂਸਮੇਤ), ਤੁਹਾਿੇ ਿੋਲ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ‘ਤ ੇਆਪਣ ੇਇਿਿਾਿਨਾਮੇ ‘ਤ ੇਹਸਤਾਖਿ ਿਿਨ ਦੇ 60 
ਕਦਨਾ ਂਦੇ ਅਦੰਿ ਆਪਣ ੇਸਾਿੇ ਪਰੈਸੇ ਿਢਵਾਉਣ ਦਾ ਅਕਧਿਾਿ ਹਰੈ। 60 ਕਦਨਾ ਂ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਸੁੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਚੱੁਿੀ ਫੀਸ ਦੀ ਿਿਮ ਦੀ ਿਟਤੌੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 
ਪਰੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਵਜੀਫਾ ਯਜੋਨਾ ਕਵਕੇ੍ਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਇੱਿ 
ਅਕਜਹਾ ਸੂਚੀਪੱਤਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਨ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੁਦੰੀ ਹਰੈ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਿ ੇਲਈ 
ਜਿਿੂੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਸਮੇਤ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਸਾਿ-ਅਸੰ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋਗੇਾ। ਕਨਵਸੇ਼ ਿਿਨ 
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਇਸ ਦਸਤਾਵਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤ ੇਸਮਝਣਾ ਯਿੀਨੀ ਿਿੋ।
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