ਕੈਨੇ ਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨ ੀਰਿਟ: ਆਮ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ
ਕੈਨੇ ਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਉਹਨਾਾਂ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦੋ ਹਿਰਤਆਾਂ ਲਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੁੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਰਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੌਿਾਨ ਉਹ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਅਿਜੀ ਦੇ ਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ:


ਜੋ ਇਸ ਰਮਆਦ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਰਦਨ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 15 ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ;



ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਇੁੱਕ ਵੈਧ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਰਸ਼ਊਿੰਸ ਨੰਬਿ (SIN) ਹੈ;



2019, 2020 ਵਾਸਤੇ, ਜਾਾਂ ਉਸ ਰਦਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲੇ 12-ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਰਵੁੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ
ਆਮਦਨ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ $5,000 ਸੀ ਰਜਸ ਰਦਨ ਉਹ ਇਸ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੀ
ਅਿਜੀ ਰਦੰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਇੁੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਿੇ ਸਿੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਸੀ:
o

ਿਜਗਾਿ ਆਮਦਨ;

o

ਸਵੈ-ਿਜਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨ; ਜਾਾਂ

o

ਿਜਗਾਿ ਬੀਮੇ (EI) ਦੇ ਮਾਾਂ ਬਣਨ ਜਾਾਂ ਰਪਤਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਰਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਜਾਾਂ
ਰਕਊਬੈੈੱਕ ਪੇਿੈਂਟਲ ਇੰਰਸ਼ਊਿੰਸ ਪਲਾਨ (QPIP) ਦੇ ਲਾਭ।



ਉਹ ਉਸ ਰਮਆਦ ਲਈ ਹੇਠ ਰਲਖੀਆਾਂ ਸ਼ਿਤਾਾਂ ਪੂਿੀਆਾਂ ਕਿਦੇ ਹਨ ਰਜਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਿਜੀ
ਦੇ ਿਹੇ ਹਨ :
o

COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਧਤ ਕਾਿਨਾਾਂ ਕਿਕੇ ਕੰਮ ਕਿਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ ਸੀ; ਜਾਾਂ

o

COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਧਤ ਕਾਿਨਾਾਂ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਿਜਗਾਿ ਆਮਦਨ ਜਾਾਂ ਸਵੈਿਜਗਾਿ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰਵੁੱਚ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਆਗਈ ਸੀ।



ਉਹ ਉਸ ਰਮਆਦ ਦੌਿਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਹੇ ਸਨ ਰਜਸ ਰਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ
ਅਿਜੀ ਦੇ ਿਹੇ ਹਨ ;



27 ਸਤੰਬਿ, 2020 ਨੂ ੰ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਉੈੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਾਂ ਸੀ, ਜਦ ਤੁੱਕ ਰਕ ਅਰਜਹਾ ਕਿਨਾ ਵਾਜਬ ਨਾ
ਹੋਵੇ;



27 ਸਤੰਬਿ, 2020 ਨੂ ੰ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਜਗਾਿ ਨਹੀਂ ਛੁੱਰਡਆ ਜਾਾਂ
ਸਵੈ-ਇੁੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ;



ਉਹ :
o

ਆਪਣੇ ਿਜਗਾਿ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਰਵੁੱਚ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਿਹੇ ਜਦ ਅਰਜਹਾ ਕਿਨਾ
ਵਾਜਬ ਸੀ ਜੇਕਿ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਿਜਗਾਿਦਾਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ;

o

ਸਵੈ-ਿਜਗਾਿ ਦਬਾਿਾ ਸ਼ਿੂ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਿਹੇ ਜਦ ਅਰਜਹਾ ਕਿਨਾ
ਵਾਜਬ ਸੀ; ਜਾਾਂ

o

ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਠਕਿਾਈ ਜੋ ਦੋ-ਹਿਤੇ ਦੀ
ਰਮਆਦ ਦੌਿਾਨ ਸ਼ਿੂ ਹੋ ਗਈ ਹੰਦੀ।



ਿਜਗਾਿ ਬੀਮੇ (EI) ਦੇ ਲਾਭਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ;



ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਕੇਅਿਰਗਰਵੰਗ ਬੈਨੀਰਿਟ (CRCB), ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਰਸਕਨੈ ੈੱਸ
ਬੈਨੀਰਿਟ (CRSB), ਥੋੜ੍ੀ-ਰਮਆਦ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਲਾਭ, ਕਾਰਮਆਾਂ ਲਈ ਮਆਵਜੇ ਦੇ ਲਾਭ,
ਕੋਈ ਿਜਗਾਿ ਬੀਮਾ (EI) ਲਾਭ, ਰਕਊਬੈੈੱਕ ਪੇਿੈਂਟਲ ਇੰਰਸ਼ਊਿੰਸ ਪਲਾਨ (QPIP) ਲਾਭ
ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਤਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਉਸ ਦੋ-ਹਿਤੇ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਿਜੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਰਜਸ ਵਾਸਤੇ ਤਸੀਂ
ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਿਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂ ੰ ਤਸਦੀਕ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤਸੀਂ ਲੋ ੜਾਾਂ
ਦੀ ਪੂਿਤੀ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿੁੱਖ ਿਹੇ ਹੋ।
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਸੀਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਿਾਨ ਿਜਗਾਿ
ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਵੈ-ਿਜਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁੱਕ ਰਕ ਤਸੀਂ ਹੋਿ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੀ ਪੂਿਤੀ ਕਿਨਾ
ਜਾਿੀ ਿੁੱਖਦੇ ਹੋ।
ਹਾਲਾਾਂਰਕ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਲਾਭ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ’ਤੇ ਸੇਰਧਤ ਹੋਵੇ ਰਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਦੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਹਾਨੂ ੰ $38,000 ਤੋਂ ਉੈੱਪਿ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ (ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ
ਬੈਨੀਰਿਟ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਕਮਾਈ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਰ
ਡਾਲਿ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਦਾ $0.50 ਡਾਲਿ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਿਨ ਿਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਰਕਮ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਰਕਸੇ ਇੁੱਕ ਕੈਲੰਡਿ ਸਾਲ ਰਵੁੱਚ ਤਹਾਨੂ ੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੁੱਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਤੁੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਕਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤਹਾਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ
ਆਮਦਨ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਾਂ ਪੁੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਰਿਿ ਵੀ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?
ਹਾਾਂ, ਜਦ ਤੁੱਕ ਤਸੀਂ ਉਸ ਰਮਆਦ ਦੌਿਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੁੱਚ ਿਰਹ ਿਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਰਜਸ ਰਮਆਦ ਲਈ
ਤਸੀਂ ਲਾਭਾਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਿਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਹੋਿ ਕਸੌਟੀਆਾਂ ਦੀ ਪੂਿਤੀ ਕਿਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟਸ ਤੁੱਕ ਪਹੰਚ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?
CERB ਅਤੇ CESB ਦੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਨਾ ਹੋਕੇ, ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਦੀਆਾਂ ਰਮਆਦਾਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਤਾਿੀਖ ਤੋਂ
ਪਰਭਾਵੀ ਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਰਬਨੈ ਕਾਿ ਰਕਸੇ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਵਾਸਤੇ
ਕੇਵਲ ਓਦੋਂ ਅਿਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਰਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਰਜਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ

ਅਿਜੀ ਦੇ ਿਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਬਨੈ ਕਾਿਾਾਂ ਲਈ ਉਸ ਰਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 60 ਰਦਨਾਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਿ ਅਿਜੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਰਜਸ ਰਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਿਜੀ ਦੇ ਿਹੇ ਹਨ ।
CRA ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਰਸਕਨੈ ੈੱਸ ਬੈਨੀਰਿਟ (CRSB) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਕੇਅਿਰਗਰਵੰਗ
ਬੈਨੀਰਿਟ (CRCB) ਵਾਸਤੇ ਅਿਜੀ ਪਰਰਕਰਿਆ 5 ਅਕਤੂ ਬਿ, 2020 ਨੂ ੰ ਸ਼ਿੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ (CRB) ਵਾਸਤੇ ਅਿਜੀਆਾਂ ਨੂ ੰ 12 ਅਕਤੂ ਬਿ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ਿੂ ਕਿਕੇ
ਸਵੀਕਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਿਜੀ ਰਕਵੇਂ ਦੇਵਾਾਂ?
ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿੀਕਾ ਔਨਲਾਈਨ, ਮੇਿਾ ਖਾਤਾ
ਿਾਹੀਂ ਅਿਜੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਰਕ, ਰਜਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਾਂ ਦੀ ਇੰਟਿਨੈ ੈੱਟ ਤੁੱਕ ਪਹੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ
CRA ਦੀਆਾਂ ਸਵੈਚਰਲਤ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਟੌਲ-ਿਰੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਅਿਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ :
1-800-959-2019 ਜਾਾਂ 1-800-959-2041.
ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਿਜੀ ਰਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲੈ ਣ ਲਈ‘ਨਵੇਂ ਲਾਭਾਾਂ ਵੁੱਲ
ਪਰਿਵਿਤਨ ਕਿਨਾ’ ਵੈੈੱਬ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ।
ਕੀ 27 ਸਤੰਬਿ, 2020 ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਿ, 2021 ਰਵਚਕਾਿ ਮੈਂ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਿ ੇ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ
ਲੈ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?
ਹਾਾਂ, ਜਦ ਤੁੱਕ ਤਸੀਂ ਸੰਬੰਰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਕਸੌਟੀਆਾਂ ਦੀ ਪੂਿਤੀ ਕਿਦੇ ਹੋ।
ਹਾਲਾਾਂਰਕ, ਤਸੀਂ ਇੁੱਕੋ ਰਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਿੇ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਹਾਨੂ ੰ ਤਾਾਂ ਵੀ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟਸ ਨਾ ਰਮਲਣ ਜੇ ਤਸੀਂ ਿਜਗਾਿ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭ, ਪਰਾਾਂਤ ਦੇ ਮਾਾਂ
ਬਣਨ ਜਾਾਂ ਰਪਤਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਰਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਜਾਾਂ ਉਸੇ ਰਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਿ ਤਨਖਾਹ-ਸਮੇਤ
ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਿਹੇ ਹੋ।
ਕੀ ਮੈਂ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟਸ ਪਰਾਪਤ ਕਿਦੇ ਸਮੇਂ ਰਕਸੇ ਵੀ EI ਲਾਭਾਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?
ਨਹੀਂ।
ਤਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤਸੀਂ ਰਕਸੇ ਿਜਗਾਿ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭ, ਪਰਾਾਂਤ ਦੇ
ਮਾਾਂ ਬਣਨ ਜਾਾਂ ਰਪਤਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਰਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਿ ਤਨਖਾਹ-ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਿਹੇ ਹੋ।
ਇੁੱਕ ਵਾਿ ਜਦ ਮੈਨੂ ੰ ਮੇਿ ਾ ਪਰਹਲਾ ਭਗਤਾਨ ਰਮਲ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੁੱਲ ਸਕਦਾ/ਦੀ
ਹਾਾਂ ਰਕ ਮੈਨੂ ੰ ਰਬਨਾਾਂ ਕਝ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਿ ੇ ਅਗਲੇ ਭਗਤਾਨ ਰਮਲਣੇ ਜਾਿੀ ਿਰਹਣਗੇ?
ਨਹੀਂ, ਭਗਤਾਨਾਾਂ ਦਾ ਨਰਵਆਉਣ (renewal) ਸਵੈਚਰਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹਰ ਰਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਇੁੱਕ ਨਵੀਂ ਅਿਜੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਤਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਰਕ ਤਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ।
ਤ ਸੀਂ ਮੇਿ ੇ ਟੈਕਸ ਿੇਟ ਬਾਿੇ ਿੈਸ ਲਾ ਰਕਵੇਂ ਕਿੋਂਗ ੇ?
ਕੈਨੇਡਾ ਿੈਵੇਰਨਊ ਏਜੰਸੀ, ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੋਤ ਉੈੱਤੇ 10% ਦੀ ਇੁੱਕ-ਸਮਾਨ ਕਟੌਤੀ
ਕਿੇਗੀ।
ਮੈਨੂ ੰ ਰਕਵੇਂ ਪਤਾ ਚੁੱਲੇਗਾ ਰਕ ਕੀ ਮੈਂ EI ਲਾਭਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕੈਨੇ ਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ
ਵਾਸਤੇ?
ਜੇ ਤਸੀਂ ਇੁੱਕ ਕਿਮਚਾਿੀ ਵਜੋਂ EI ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 120
ਘੰਰਟਆਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾਯੋਗ ਿਜਗਾਿ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਰਕ ਤਸੀਂ ਿਜਗਾਿ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਅਤੇ ਤਹਾਨੂ ੰ ਅਿਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੰਰਟਆਾਂ ਦੀ ਰਨਊਨਤਮ ਸੰਰਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ
ਬੈਨੀਰਿਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂ, ਜੇ ਤਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਕਸੌਟੀਆਾਂ ਪੂਿੀਆਾਂ ਕਿਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਰਕੰਨੇ ਹਿਰਤਆਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?
ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ 27 ਸਤੰਬਿ, 2020 ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਿ, 2021 ਰਵਚਕਾਿ 26 ਹਿਰਤਆਾਂ
ਤੁੱਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੁੱਕ ਮੈਨੂ ੰ ਕੈਨੇ ਡਾ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਰਿਟ (Canada Emergency
Response Benefit) ਰਮਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿੇਿ ਮੈਨੂ ੰ ਿ ਜਗਾਿ ਰਮਲ ਰਗਆ ਪਰ , ਿ ਜਗਾਿ ’ਤੇ
ਹੋਣ ਦੌਿ ਾਨ, ਮੈਨੂ ੰ ਮੇਿ ੇ ਿ ਜਗਾਿਦਾਤਾ ਵੁੱਲੋਂ ਘੁੱਟ ਘੰਰ ਟਆਾਂ ਲਈਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਕਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇ ਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹਾਾਂ?
ਤਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ COVID-19 ਕਿਕੇ ਤਹਾਡੀ ਆਮਦਨ
ਰਵੁੱਚ 50% ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਜਆਦਾ ਕਮੀ ਆਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਹੋਿ ਸਾਿੀਆਾਂ ਕਸੌਟੀਆਾਂ
ਪੂਿੀਆਾਂ ਕਿਦੇ ਹੋ।
COVID ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤ ਲਨਾ ਰਵੁੱਚ, ਆਮਦਨਰਵੁੱਚ ਕਮੀ ਰਕਸਨੂ ੰ ਰਗਰਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ
$1 ਦੀ ਕਮੀ ਰਗਣੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਹੋਣ ਦੌਿਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਰਕ
ਮਹਾਾਂਮਾਿੀ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਦੇ ਪੁੱਧਿਾਾਂ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਤਹਾਡੀ ਔਸਤ ਹਿਤਾਵਾਿੀ ਆਮਦਨ ਰਵੁੱਚ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ
50% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈਹੋਵੇ।
ਆਮਦਨ ਰਵੁੱਚ ਕਮੀ ਨੂ ੰ ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ-ਹਿਤੇ ਦੀ ਰਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਤਹਾਡੀ ਔਸਤ ਿਜਗਾਿ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਲਨਾ ਰਵੁੱਚ ਤਹਾਡੀ ਦੋ-ਹਿਤੇ ਦੀ ਲਾਭ ਰਮਆਦ ਲਈ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਿਜਗਾਿ ਅਤੇ
ਸਵੈ-ਿਜਗਾਿ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਰਵੁੱਚ ਆਈਕਮੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਰਵੁੱਚ ਤਹਾਡੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਰਲਖੇ
ਅੰਕਰੜਆਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:


2019 ਵਾਸਤੇ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡੀ ਅਿਜੀ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਦੇ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਮਆਦ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ
ਆਮਦਨ (ਜੇ ਤਸੀਂ 2020 ਰਵੁੱਚ ਅਿਜੀ ਦੇ ਿਹੇ ਹੋ), ਜਾਾਂ;



2019, ਜਾਾਂ 2020 ਰਵੁੱਚ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡੀ ਅਿਜੀ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਦੇ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਮਆਦ ਲਈ
ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ (ਜੇ ਤਸੀਂ 2021 ਰਵੁੱਚ ਅਿਜੀ ਦੇ ਿਹੇ ਹੋ)

ਿੇਿ ਇਸਨੂ ੰ 26 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਰਦਓ ਤਾਾਂ ਜੋ ਦੋ-ਹਿਤੇ ਦੀ ਰਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਤਹਾਡੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, 2019 ਰਵੁੱਚ ਡੇਬੋਿਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ $39,000 ਸੀ। ਮਹਾਾਂਮਾਿੀ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ
ਰਕਸੇ ਦੋ-ਹਿਤੇ ਦੀ ਰਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੇਬੋਿਾਹ ਇਸ
ਰਕਮ ਨੂ ੰ 26 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਦਾ ਉੈੱਤਿ $1,500 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਕਉਂਰਕ ਡੇਬੋਿਾਹ
ਵਿਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਹਰ ਦੋ ਹਿਰਤਆਾਂ ਰਵੁੱਚ $700 ਹੀ ਕਮਾ ਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਰਵੁੱਚ
50% ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਕਾਮਾ (seasonal worker) ਹਾਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਰਵਾਇਤੀ ਘੰਟਿਆਾਂ ਟ ੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ EI ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ
ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ/ਦੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰਕਵਰੀ ਬੈਨੀਟਿਿ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹਾਾਂ?
ਜੇ ਤਸੀਂ ਿਜਗਾਿ ਬੀਮੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰ COVID-19 ਦੇ ਕਿਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ
ਜਾਾਂ ਘੁੱਟ ਘੰਰਟਆਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਤਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਹੋਿ ਕਸੌਟੀਆਾਂ ਦੀ ਪੂਿਤੀ ਕਿਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਰਵੁੱਚ ਰਪਛਲੇ ਕੈਲੰਡਿ ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਲਈ ਤਹਾਡੀ ਪਰਹਲੀ ਅਿਜੀ ਤੋਂ
ਪਰਹਲਾਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਰਵੁੱਚ ਿਜਗਾਿ ਜਾਾਂ ਸਵੈ-ਿਜਗਾਿ ਤੋਂ ਘੁੱਟ-ੋ ਘੁੱਟ $5,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ
ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਕਿਕੇ ਤਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਕੇ
ਤਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਰਵੁੱਚ 50% ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਿੇ ਕਮੀ ਆਈਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
2019 ਰਵੁੱਚ ਮੈਂ ਰਕਿਤੀ ਬਲਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਲੇ ਟ ਦਾਖਲ ਹੋਇ ਆ/ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈਮੈਂ $5,000 ਕਮਾਉਣ
ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ COVID ਦੇ ਕਿਕੇ ਮੇਿ ੀ ਨੌ ਕਿੀ ਨਾ ਚਲੀ ਗਈਹੰਦ ੀ ਤਾਾਂ 2020 ਰਵੁੱਚ ਮੈਂ
ਏਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇ ਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਤਾ ਪੂਿੀ
ਕਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?
ਨਹੀਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, 2019 ਰਵੁੱਚ ਜਾਾਂ 2020 ਰਵੁੱਚ, ਜਾਾਂ
CRB ਵਾਸਤੇ ਤਹਾਡੀ ਪਰਹਲੀ ਅਿਜੀ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਦੇ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਤਹਾਡੀ
ਿਜਗਾਿ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਵੈ-ਿਜਗਾਿ ਤੋਂ ਘੁੱਟ-ੋ ਘੁੱਟ $5,000 ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਨੂ ੰ ਪਰਹਲਾਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈਕੈਨੇ ਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਮਦਨਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਿ ੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗ ਤਾ ’ਤੇ
ਅਸਰ ਪੈਂਦ ਾ ਹੈ?
ਤਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਿਾਨ ਿਜਗਾਿ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਵੈ-ਿਜਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨ
ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁੱਕ ਰਕ ਤਸੀਂ ਹੋਿ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੀ ਪੂਿਤੀ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿੁੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਰਵੁੱਚ
COVID-19 ਦੇ ਕਿਕੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਦੋ-ਹਿਤੇ ਦੀ ਰਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਤਹਾਡੀ ਰਪਛਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ
50% ਜਾਾਂ ਘੁੱਟ ਕਮਾਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਾਂਰਕ, ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ $38,000 ਤੋਂ ਉੈੱਪਿ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ (ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਵਾਸਤੇ
ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਹਰ ਡਾਲਿ ਵਾਸਤੇ ਤਹਾਨੂ ੰ ਲਾਭ ਦਾ $0.50 ਡਾਲਿ ਵਾਪਸ

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਵੁੱਚ ਉਹ ਿਕਮਾਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ
ਬੈਨੀਰਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਰਵੁੱਚ ਕਮਾਈਆਾਂ ਸੀ।
ਭਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਤਰਹਤ ਆਉਣਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ, $38,000 ਦੀ ਉਹ ਸ਼ ੁੱਧ ਆਮਦਨਕੀ ਹੈ
ਜੋ ਮੈਨੂ ੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਹੈ?
ਭਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਰਹਤ ਆਉਣਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ, ਤਹਾਨੂ ੰ $38,000 ਤੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ
ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਹੈ (ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ)।
ਜੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਰਵੁੱਚ ਮੇਿੀ ਸ਼ ੁੱਧ ਆਮਦਨ$38,000 ਤੋਂ ਵਧੇਿ ੇ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ ਵਾਪਿਦਾ ਹੈ? ਕੈਨੇ ਡਾ
ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟਸ ਦੀ ਭਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ (clawback) ਰਕਵੇਂ ਵਾਪਿੇਗੀ?
ਜੋ ਰਵਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ ਬੈਨੀਰਿਟ ਪਰਾਪਤ ਕਿਦੇ ਹਨ , ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕਝ ਜਾਾਂ
ਪੂਿਾ ਭਾਗ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਿਨ ਿਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਿੀ
ਬੈਨੀਰਿਟ ਭਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ $38,000 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਹੈ। ਦੂ ਜੇ
ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਰਵੁੱਚ, ਤਹਾਨੂ ੰ ਕੈਲੰਡਿ ਸਾਲ ਰਵੁੱਚ $38,000 ਤੋਂ ਉੈੱਪਿ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਰ
ਡਾਲਿ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਦਾ $0.50 ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਰਕਮ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਤਹਾਡੇ
ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਰਹਸਾਬ-ਰਕਤਾਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤਸੀਂ ਉਸ ਕੈਲੰਡਿ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ
ਟੈਕਸ ਰਿਟਿਨ ਦਾਇਿ ਕਿਦੇ ਹੋ।

