
 Canada Child Benefit(ی کەنەداڵمندا یهاوکاری) الپەڕەی زانیاری: 
 

  )Canada Child Benefit (CCB  بڕێک پارەی بێ باجی مانگانەیە کە دەدرێت بەو خێزانانەی ئەم
 ساڵیدان. ١٨هاوکاریە دەیانگرێتەوە بۆ ئەوەی خەرجیی ئەو مندااڵنە دابین بکات لە لە ژێر تەمەنی 

 
، Canada Child Tax Benefit (CCTB(ی کەنەدا(ڵهاوکاریی باجی مندا)شوێنی  CCB ٢٠١٦ی ٦وەک لە مانگی 

 National Child Benefit  (ی نەتەوەییڵتەواوکەری هاوکاریی مندا))(NCBS Supplement  هاوکاریی)و 
و  CCTBدەگرێتەوە. ئەگەر پێشتر  )Universal Child Care Benefit (UCCB)((ڵمندا ریکردنیێچاود ۆب گەردونی
UCCB- ت وەردەگرت، ئێستا پێویست ناکات داواکاری پێشکەش بکەیت بۆCCB.بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی جێگەی دەگرێتەوە . 

 

 بۆ ئەوەی ئەم هاوکاریە بتگرێتەوە، دەبێت ئەم مەرجانەت تێدا بێت:
 

 ت؛ێب ڵسا ١٨تەمەنی ەکە لە خوار ڵت منداێەکەدا بژیت، وە دەبڵمندا ڵت لەگەێدەب 

 زانیاریی زیاتر دەربارەی واتای بەرپرسی یەکەم، تکایە   ۆەکە. بڵگەیاندنی منداێریکردن و پێبەرپرسی سەرەکی بیت لە چاود ۆت تێدەب

 ببینە. (ئاژانسی داهاتی کەنەدا) Canada Revenue Agency(C RA)نامیلکەی 

 ت دانیشتووی کەنەدا بیت؛ وەێدەب 

 زراو، یان دانیشتووی ێکی پارێاتیی کەنەدا بن، دانیشتووی هەمیشەیی، کەسڵت هاوێت یان هاوسەرەکەت هان هاوبەشی یاسایی ژیانت دەىۆخ

 شوودا لە کەنەدا ژیابیت.ێمانگی پ ١٨کاتیی بیت کە لە 

 

 بۆ داواکردن:

 

 تەوە.ێبکرڕپ RC66, Canada Child Benefits Applicationمی ۆڕت فێدەب

 

ش -RC66SCH, Status in Canada/Statement of Incomeزی ێت پەراوێدەب گیر بوونێئەو پەنابەرانەی تازە ج ۆب

 بکەنەوە.ڕپ

 ۆبدا ئامادە بکەیت. ڵوانامەی لەدایکبوونەکەی لەگەڕت بێک زیاترە و لە کەنەدا لەدایکنەبووە، دەبڵێاکە تەمەنی لە ساڵ*ئەگەر مندا

 ببینە. RC66می ۆڕلە ف ٤کراوەکان،  تکایە بەشی ێپڕگەنامە باوەڵنانی زانیاری دەربارەی بەێبەدەستە

 

ن و ێگەی ئەم بەستەرەوە لیستی شوێت. دەتوانیت لە رۆناوەندی باج لە ناوچەکەی خ ۆرە بێمەکانت تەواو کرد، داواکاریەکەت بنۆڕکە ف

 www.cra-arc.gc.ca/bnfts/ddrss-eng.htmlناونیشانەکان ببینیت: 

 

نی داوا ۆوەی ئەلیکترێبە ش CCBی ڕپەڵگەی ماێ، دەتوانیت لە رشوی باجدا دانیشتووی کەنەدا بوویتێی پڵیاخود، ئەگەر لە سا
 www.cra-arc.gc.ca/myaccount/index.htmlشکەش بکەیت بەم بەستەرە: ێپ

 

اندنی داهاتی ڵخەم ۆت بێدەردەکر RC66SCHتەواوکردنی داواکاریەکە.  ۆب پێویست نیناندنەکانی باجی داهات ڵمبینی: خەێت
زانە ێت تاکەکانی ئەو خێئەوەی لە وەرگرتنی ئەو یارمەتیە بەردوام بیت، دەب ۆای ئەوەیش، بڕزانەکە. سەرەێخ

ک لە ڵێت هەموو ساێاندنەوەی باخی داهاتوو  ئامادە بکەن بەمەبەستی ئەژمارکردن. دەبڕگەنامەکانی گەڵهەموو بە
 گەر بکەیت.ۆمس CCBئەوەی بەردەوامیی هاوکاریی  ۆن بێت ئامادە بکرێدەبانەوەکان ڕکاتی هاتنیدا گە

 
 کاریەکانێماوەی ر

 
 پەیوەندیی بە داواکارەوە بکات. ئەگەر CRAت ێژدا، دەبۆر ٨٠دوای وەرگرتنی داواکاریەکە و لە ماوەی کەمتر لە 

 بەدواداچوون.  ۆب CCBنەگەیشت، پەیوەندی بە ێداواکاریەکەت پاستکردنەوەی وەرگرتنی ڕژ پشتۆر ٨٠دوای 

 

ە پارە ئاگادارت دەکاتەوە ڕدەگات و لەو بێستە پۆت بە پ-CCB، ئاگاداریەکی ڕێپەێکاریەکاندا تێدوای ئەوەی داواکاریەکە بە ر
ست یان پارەدانانی ۆبە پک ێمی دەگرنەوە و هەموو مانگێگرامەکانی ناوچەیی و هەرۆپر CCBکە وەریدەگریت. پارەکانی 

کراوەی هەموو ئەو ۆئەمەش کت تا یەکەم چەک وەردەگریت. ێوانی دەوڕمانگ چاوە ٣ربەی جار ۆت دەگات. زێپ ۆراستەوخ
مانگ بدات لە  ١١ت تەنها ێدەتوان CRA، ای ئەوەیشڕشووە کە ئەو کەسە شمولی ئەم هاوکاریەی دەکرد. سەرەێمانگانەی پ

 شکەش بکەیت.ێیە گرنگە بەزووترین کات داواکاری پۆداواکاریەکەوە، بدوای مانگی وەرگرتنی 
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 Joint Assistance(بەرنامەی سپۆنسەری هاوکاریی هاوبەش)بینیەکی گرنگ دەربارەی کەیسەکانی ێت

(JAS)      Sponsorship 
)Resettlement Assistance Program (RAP(بوونێگرامی هاوکاریی نیشتەجۆپر)  بڕی پارەی هاوکاریی

شایستەی ئەو خێزانە لە ماوەی چاوەڕوانی بۆیان ئەژمار دەکرێت دەخاتە سەر چەکی مانگانە. سەرەڕای ئەوە، کە خێزانەکە یەکەم 
مانگەی  ێزانەکە قەرزی ئەو سێت خێ، دەبکراوەتەوەۆدا کێتئەو ماوەی وەردەگرن کە پارەی شایسەتەی  CCBچەکی 

 ت.ێشەیان لە بودجە نەبێئەوەی ک ۆ. گرنگە ئەو کەسانە ئاگادار بکەنەوە کە تازە هاتوون بRAPبدەنەوە بە  CCBتایی ۆک
 

 میەکانێهاوکاریە هەر
 

 ، Alberta Family Employment Tax Credit  ،BC Family Bonus ۆب CRA داواکارەکانی
Tax Benefit New Brunswick Child ،BenefitNewfoundland and Labrador Child  ،Northwest 

Territories Child Benefit ،Nova Scotia Child Benefit ،Nunavut Child Benefit ، 
Ontario Child Benefit  وYukon Child Benefit ئەوەی ئەم  ۆشکەش بکەن بێویست ناکات بە جیا داواکاری پێپ

ت و پیا و ئەوە یەکالدەکاتەوە کە ئەم ێوەردەگر CCBمی داواکاریی ۆڕزانیاریەکان لە ف CRAتەوە. ێگرامە بیانگرۆپر
 تەوە یان نا.ێگرامانە دەیانگرۆپر
 

 هاوکاریەکانی تر
 چاودێریی منداڵ تێچووەکانیداشکان لەسەر 

ەکە دەکات، داواکاری ڵدەتوانن هەتا ئەو کاتەی یەک کەس هاوکاری مندا  (PSRs)نسەری تایبەتی کراون ۆئەو پەنابەرانەی سپ
 ۆک بکات بڵێری منداێک تا چاودێن بە کەسێئەو پارانەن کە لە دەدر ڵریی منداێچووەکانی چاودێتشکەش بکەن. ێپ

 ت:ێئەوەی ئەو کەسە بتوان
 

 گەی دامەزراندنەوە؛ێگەر بکات لە رۆی مسۆخ ۆک بێداهات 

 کی چاالک؛ێی بە تەنها یان وەک هاوبەشۆوە ببات، چ خڕێبازرگانیەک بە 

 ندن' ریزکراون(ێگرامەکانی خوۆ)مەرجەکان لە بەشی 'پرت ێنێلە قوتابخانە بخو 

 ت.ێوەرگرتب ۆەتی بۆڵبکات، کە م ێبەجێوە جێکی هاوشێژینەوە یان کارێتو 
 ت بە:ێدەبیت بدر ڵری منداێچووی چاودێپارەی ت

 شکەش دەکەن؛ێپ ڵریکردنی منداێئەو الیەنانەی خزمەتگوزاریی چاود 

 ژانە؛ۆساوایانی رژانە و باخچەی ۆریی رێناوەندەکانی چاود 

 ەوە هەیە؛ڵریکردنی منداێچووەی کە پەیوەندیی بە خزمەتگوزاریەکانی چاودێدامەزراوە پەروەردەییەکان، ئەو بەشە ت 

 ت ێان بڵریکردنی منداێژانە کە ئامانجی سەرەکیی لەم کامپانە چاودۆژانە کامپ و قوتابخانەی وەرزشی رۆر
 ت(؛ یانێشکەش بکات بە قوتابخانەی وەرزشی ئەژمار ناکرێپ ندنی وەرزشیێگرامی خوۆ)دامەزراوەیەک کە پر

 دایە.ێنی مانەوەیان تێژ، قوتابخانەکانی وەرزشی شەوانە، یان ئەو کەمپانەی شوۆقوتابخانەی شەوانەر 
 
 

 کخراو(ێشتنی رۆ)باجی خزمەتگوزاری و کەلوپەل/ باجی فردتی ێکر
(GST/HST)Sales Tax  Goods and Services Tax/Harmonized 

 
 
ئەوەی  ۆزانانەی داهاتیان نزم و سنوردارە بێیارمەتیدانی ئەو کەس و خ ۆباجە ب ێپارەیەکی وەرزیی ب GST/HSTدتی ێکر

 بکات کە دەیدەن. HSTیان  GSTک لە باجی ێپارسەنگی هەموو یان بەش
 ، تکایە سەردانی ئەم بەستەرە بکە:GST/HSTدتی ێزانیاریی زیاتر دەربارەی کر ۆب

www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/menu-eng.html  
 
 
 

http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/menu-eng.html


 
 
 
 

 

 

 ناوەندەکانی باج
 

Winnipeg Tax Centre 

PO Box 14005 Stn Main 

Winnipeg, MB, R3C 0E3 

  ,Windsor (ON), Saskatoon (SK)-Bay-Thunder-LondonAlberta, Manitobaبەرپرسە لە: 

 

Surrey Tax Centre 

9755 King George Highway 

Surrey, BC, V3T 5E1 

  British Columbia, Regina (SK), Yukonبەرپرسە لە: 

 

St. John's Tax Centre 

PO Box 12071 Stn A 

St. John's, NL, A1B 3Z1 

Peterborough-Scotia, Kingston-Newfoundland and Labrador, NovaBrunswick, -New-: بەرپرسە لە
Catherine’s (ON)-St 

 

Sud Tax Centre-Shawinigan 

PO Box 3000 Stn Main 

Sud, QC, G9N 7S6-Shawinigan 

   Sudbury (depending on postal code) (ON-Nunavut, Ottawa(بەرپرسە لە: 

 

Sudbury Tax Centre 

20000 Stn APO Box  

Sudbury, ON, P3A 5C1 

   Toronto (ON)-Sudbury (depending on postal code)-Barrie بەرپرسە لە: 

 

Summerside Tax Centre 

275 Pope Road-102 

Summerside, PE, C1N 5Z7 

  Edward Island-Kitchener/Waterloo (ON), Prince-Hamilton-Belleville  بەرپرسە لە: 

 

 

 

gee Sponsorship Training ProgramRefu 

 1.877.290.1701 ,416.290.1700 ن: ۆتەلەف

 416.290.1710فاکس: 

 www.rstp.ca: ڕپەڵما :info@rstp.ca ,: ێڵئیم

 

 

 ٢٠١٦ی ١٢کردنەوە: مانگی ێتا نوۆک
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