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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਦਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ 
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ। 60 ਦਦਨਾ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਦੱਤੀ 
ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਦਕਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ 
ਦਵਕੇ੍ਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਜਹਾ ਸੂਚੀਪੱਤਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ 
ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਅਤੇ 
ਸਮਝਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਪਵਿਿਾਿਕ ਸਮੂਹਕ

ਵਕਸੇ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨ ‘ਤੇ 
ਯੋਜਨਾ ਖੋਲੋ੍ 

ਸੰਯੋਜਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੇਅਿ/
ਇਕਾਈਆ ਂਖਿੀਦਣ ਨਾਲ ਵਕਸੇ 
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣੋ 

ਸਿਕਾਿੀ ਗ੍ਾਟਂਾ ਂਦੇ ਲਈ 
ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਾਪਤ

ਵਨਿੇਸਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਆਮਦਨੀ ਕਿ-ਮੁਕਤ ਹੈ

ਕਦੇ ਿੀ ਅਤੇ ਵਜੰਨਾ ਮਿਜੀ 
ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੋ

ਵਨਿੇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਬਣੇ ਹਨ

ਲਾਗੂ ਪੋਸ-ਸਕੈਂਡਿੀ ਪ੍ੋਗਿਾਮਾ ਂਤੋਂ 
ਅਲਾਿਾ ਿੋਕ/ਵਨਯਮ; ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਫੰਡ ਕੱਢ ਸਕੋ ਆਵਦ। 

ਿਵਜਸਟਿਡ ਵਸੱਵਖਆ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਿਾ ਂ(RESPs) ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਸਟ- ਸਕੈਂਡਰੀ ਦਸੱਦਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਰ-ਮੁਕਤ 
ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਪ੍ਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰ 
(ਦਵਦਦਆਰਥੀ) ਦੇ ਲਈ $50,000 ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ 
ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਮਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਦਚਆ ਂ
ਦੇ ਲਈ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ੍ਾਟਂ ਜਾ ਂਬਾਡਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਵੱਚ RESP 
ਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਹਾਲਾਦਂਕ, ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਨਯਮ 
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ 
ਦਵਚਕਾਰ ਹੈ)। 

ਦਤੰਨ ਦਕਸਮਾ ਂਦੀਆ ਂRESP ਹੁੰਦੀਆ ਂਹੈ: ਦਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾ,ਂ 
ਪਦਰਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾ,ਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਯੋਜਨਾਵਾ।ਂ ਸਮੂਹਕ  RESP 
ਦਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਿਰੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ 
ਦਨਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਕ RESPs ਦਵੱਚ ਵੱਿ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਜ਼ਆਦਾ 
ਸੀਦਮਤਕਾਰੀ ਦਨਯਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਦਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਵੱਤ ਸੰਸਥਾਨਾ ਂ(ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਦਕਸੇ ਬੈਂਕ, ਟ੍ਰਸਟ 
ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਂਦਮਊਚਲ ਫੰਡ ਦਵਕੇ੍ਤਾ) ਦਵਿੇ ਦਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾ ਂ
ਪਦਰਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਿੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਵੱਚ ਦਕੰਨਾ 
ਅਤੇ ਦਕੰਨੀ ਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਨਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਲੱਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 

ਸਮੂਹਕ RESPs ਕੇਵਲ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਦਵਕੇ੍ਤਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਯੋਜਨਾ ਦਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ, 
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਰਾ ਂਮੈਂਬਰਾ ਂਦੇ ਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਨਵੇਸ਼ 
ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 
ਯੂਦਨਟ ਿਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਕਸੇ ਸਮੂਹਕ RESP ਯੋਜਨਾ ਦਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਨਰਿਾਰਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਯੋਜਨਾ ਦਵੱਚ ਪੈਸੇ ਦਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਦਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ 
ਸਮੂਹਕ ਯੋਜਨਾ ਿੋਲਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ 
ਦਦੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪੜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ। ਦਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਪਦਹਲਾ ਂਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂਦੇ ਸੰਬੰਿ 
ਦਵੱਚ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ।

ਿਵਜਸਟਿਡ ਵਸੱਵਖਆ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ 

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
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