ਬੀ ਸੀ ਰੀਬੇਟ ਫਾਰ ਅਕਸੈ�ਸੇਬਲ ਹੋਮ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨਜ਼ (ਬੀ ਸੀ ਆਰ ਏ ਐ�ਚ ਏ)
ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ
ਬੀ ਸੀ ਰੀਬੇਟ ਫਾਰ ਅਕਸੈ�ਸੇਬਲ ਹੋਮ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਬੀ ਸੀ ਆਰ ਏ ਐ�ਚ ਏ) ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਘੱ ਟ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਘਰ� ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸੀਨੀਅਰ� (ਬਜ਼ੁਰਗ�) ਅਤੇ ਪੱ ਕੀਆਂ

ਿਡਸਏਿਬਲਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਜ� ਘੱ ਟ ਿਹੰ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ� ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਤ�

ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨ� ਹੋਮ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਇੰ ਡੀਪੈਨਡ�ਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜ� ਐ�ਚ ਏ ਐ�ਫ ਆਈ ਦੀ ਥ� ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੋਿਧਆ ਹੋਇਆ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੱ ਕਦਾਰੀ

ਘਰ ਮਾਲਕ:
•

ਜੇ ਤੁਸ� ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਤੁਸ� ਬੀ ਸੀ ਆਰ ਏ ਐ�ਚ ਏ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

o

o

o

ਘਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱ ਕੀ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀ (ਅਪਾਹਜਤਾ) ਹੈ ਜ� ਉਸ ਿਵਚ ਿਹੰ ਮਤ ਘੱ ਟ ਹੈ।

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ (ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨਜ਼) ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੱ ਕੀ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀ ਜ�
ਘੱ ਟ ਿਹੰ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਕਸੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਜ� ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਦੀ
ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਰਾਹ� ਦੱ ਸੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਘਰ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲਾ (ਵਾਲੇ ) ਿਵਅਕਤੀ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਿਸਟੀਜ਼ਨ ਹਨ, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ��
ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵਚ ਪੱ ਕੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ। ਇਨ�� ਿਵਚ ਕੈਨ�ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�

ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਫਊਜੀ ਜ� ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ�� ਨ� ਰਿਫਊਜੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ

o
o

o

o
o

ਿਜਹੜੇ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਹੇਠ ਨਹ� ਹਨ।

ਘਰ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ 117,080 ਡਾਲਰ ਨਾਲ� ਘੱ ਟ ਹੈ।

ਘਰ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ 100,000 ਡਾਲਰ ਨਾਲ� ਘੱ ਟ ਹੈ (ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੈ)।
ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਿਵਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ

(ਿਵਅਕਤੀਆਂ) ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਬੀ ਸੀ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਵਲ� ਘਰ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਲਈ ਹੋਮ ਵੈਲਯੂ ਿਲਿਮਟ (ਐ�ਚ ਵੀ
ਐ�ਲ) ਤ� ਹੇਠ� ਹੈ।

ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਘਰ ਹੱ ਕਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਿਕਰਾਏਦਾਰ:
•

ਜੇ ਤੁਸ� ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਤੁਸ� ਬੀ ਸੀ ਆਰ ਏ ਐ�ਚ ਏ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:
o

ਘਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱ ਕੀ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀ (ਅਪਾਹਜਤਾ) ਹੈ ਜ� ਉਸ ਿਵਚ ਿਹੰ ਮਤ ਘੱ ਟ ਹੈ।
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o

o

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ (ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨਜ਼) ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੱ ਕੀ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀ ਜ�
ਘੱ ਟ ਿਹੰ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਕਸੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਜ� ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਦੀ
ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਰਾਹ� ਦੱ ਸੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲਾ (ਵਾਲੇ ) ਿਵਅਕਤੀ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਿਸਟੀਜ਼ਨ ਹਨ, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ��
ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵਚ ਪੱ ਕੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ। ਇਨ�� ਿਵਚ ਕੈਨ�ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�

ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਫਊਜੀ ਜ� ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ�� ਨ� ਰਿਫਊਜੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ

o
o

o
o
o
o

ਿਜਹੜੇ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਹੇਠ ਨਹ� ਹਨ।

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ 117,080 ਡਾਲਰ ਨਾਲ� ਘੱ ਟ ਹੈ।
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ 100,000 ਡਾਲਰ ਨਾਲ� ਘੱ ਟ ਹੈ।

ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਯੂਿਨਟ ਲੀਗਲ, ਅਲੱਗ ਯੂਿਨਟ ਹੈ ਿਜਸ ਯੂਿਨਟ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਿਕਚਨ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਗ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਯੂਿਨਟ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ `ਤੇ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਅਿਸਸਟਡ ਿਲਿਵੰ ਗ
ਨਹ�)।

ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮ�ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਰ�ਟ ਅਫੋਰਡੇਿਬਲਟੀ ਿਲਿਮਟਸ (ਆਰ ਏ ਐ�ਲਜ਼) ਤ� ਹੇਠ�
ਹੈ।

ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਣਾਏ ਯੂਿਨਟ

(ਯੂਿਨਟ�) ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਨਹ� ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੱ ਕਦਾਰੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ bchousing.org/BC-RAHA `ਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਪਲਾਈ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕਦਮ 1:ਇਹ ਚੈ�ਕ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।

ਕਦਮ 2:ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਿਕਰਾਏ ਵਾਲੇ ਯੂਿਨਟ� ਲਈ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਫਾਰਮ ਦਾ ਲ� ਡਲਾਰਡ ਵਾਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵਾਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 3: ਘਰ ਿਵਚ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ (ਓ ਟੀ) ਜ� ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ (ਪੀ ਟੀ) ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਕਰਵਾਉ (ਜੇ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ

ਗਈ ਹੈ)। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕ ਓ ਟੀ ਜ� ਪੀ ਟੀ ਿਕਵ� ਲੱਭਣਾ ਹੈ, bchousing.org/BC-RAHA`ਤੇ
ਜਾਉ।

ਕਦਮ 4: ਓ ਟੀ ਤ� ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉ (ਜੇ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)।

ਕਦਮ 5:ਆਪਣੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਹਾਇਕ ਪੇਪਰ, ਅਤੇ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਫਾਰਮ (ਜੇ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਇਸ ਐਡਰੈਸ `ਤੇ
ਭੇਜੋ:

BC Rebate for Accessible Home Adaptations
101 – 4555 Kingsway
Burnaby, BC V5H 4V8
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ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਤ� ਬਚੋ

ਫੰ ਡ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਸਹਾਇਕ ਪੇਪਰ� ਨਾਲ ਉਸ ਤਰਤੀਬ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਜਸ
ਤਰਤੀਬ ਿਵਚ ਇਹ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ�:
•

•
•
•

ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ�� �ਪਰ ਦਸਖਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਅਤੇ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵਾਲੇ

ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਜ� ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ (ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੈ) ਵਲ� ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੋ ੜ�ਦੇ ਪੇਪਰ� ਤ� ਿਬਨ� ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ 90 ਿਦਨ� ਲਈ ਰੱ ਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਜਾਉ
ਤੁਸ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਆਮ ਪੁੱ ਛੇ ਜ�ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰੀਬੇਟ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ�bchousing.org/BC-RAHA `ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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