
 

ਕੈਨੇਡਾ ਡਟਲ ਬੇਨਿਫਟ (Canada Dental Benefit) ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ 
 

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੜਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ ਆਮ, ਪਰ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ 

ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪੀਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਜਲਦੀ ਤ ਜਲਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ 
ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਡਟਲ ਬੇਨਿਫਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਬੁਿਨਆਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸਦੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਦ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਦੰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  

 

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? 

 

ਅੰਤਿਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਡਟਲ ਬਨੇਿਫਟ 12 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪਤੀ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਨੰੂ $650 ਤੱਕ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਤੀ ਸਾਲ 

ਭੁਗਤਾਨ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 $650, ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ $70,000 ਤ ਘੱਟ ਹੈ 
 $390, ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ $70,000 ਅਤੇ $79,999 ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ 
 $260, ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ $80,000 ਅਤੇ $89,999 ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ 

 

ਲਾਭ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਯਿਮਤ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਿਕਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
 

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪਸਤ, ਿਜਨਾਂ:  
 

 ਿਜਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ 12 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਬੀਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

 ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ $90,000 ਪਤੀ ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਹੈ। 
 

 ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤ ਹਾਲੀਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਿਰਟਰਨ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Canada.ca/doing-your-taxes ਤੇ ਜਾਓ। 

 

 ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੇਨਿਫਟ (Canada Child Benefit) ਪਾਪਤ ਕਰ।ੋ 
 

 ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਏੋ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨ      ਦਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ, 
ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 



 

 

ਤੁਸੀ ਂਕਦ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ?ੋ 
 

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ 1 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤ, ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਦਆੁਰਾ ਪਾਪਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤ 

ਉਦ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤਕੱ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ 12 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਦਜੂੇ ਲਾਭ ਲਈ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਤੁਸੀ ਂਿਕਵ ਆਵਦੇਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ?ੋ 
 

ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਿਨਊ ਏਜੰਸੀ ਮਾਯ ਅਕਾਉਟੰ (Canada Revenue Agency (CRA) My Account) ਕੈਨੇਡਾ ਡਟਲ 

ਬੇਨਿਫਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ ਹਾਲੀਆ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ CRA ਮਾਯ ਅਕਾਉਟੰ (My Account) ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂCanada.ca/my-cra-account ਤੇ 
ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਦਾਤਾ(ਵਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਮੇਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ CRA ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪੌਿਜ਼ਟ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ
ਪੰਜ ਵਪਾਰਕ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!  
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਕੈਨੇਡਾ ਡਟਲ ਬੇਨਿਫਟ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਆਵਦੇਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਕਰਨ ਲਈ 1-800-715-8836 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 
 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰਸ ਨੰਬਰ (Social Insurance Number), ਪਤਾ, ਜਨਮ 

ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤ ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ। 
 

 

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Canada.ca/dental ਤ ੇਜਾਓ, ਜਾ ਂ1-800-715-8836 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ 
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