ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਿੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਿੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ
ਸਟੱ ਡੀ ਪਰਵਿਟ ਿੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿੇ ਸਿਰੱ ਥ ਬਣਾਉਣਾ।

ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਿਚ
ੱ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਤੀ
ੱ
ਯਾਤਰਾ ਇਥੋਂ
ੱ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ!
ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨਿੇਂ ਿੇਸ਼ ਵਿਚ
ੱ ਰਵਹਣਾ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਿੀਆਂ ਚਣੌ
਼ੁ ਤੀਆਂ ਨੰ ੂ ਸਿਝਿੇ ਹਾਂ। ਜਿੋਂ ਤਸੀਂ
਼ੁ
ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਿਚ
ੱ ਆਪਣੀ ਨਿੀਂ ਵ਼ਿਗੀ
ੰ
ਿੀ ਸ਼਼ੁਰੂਆਤ
ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੀਆਂ
਼ੁ
ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ
ਭਵਿਖ
ੱ ਿੀਆਂ ਬੈਂਵਕਗ
ੰ ਲੜਾਂ
ੋ ਿਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਿੌਜੂਿ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਿਚ
ੱ 1,085 ਤੋਂ ਿਧ
ੱ
ਬਾਂਚਾਂ
੍
ਅਤੇ 3000+ ATM ਨਾਲ ਤਹਾਨ
਼ੁ ੰ ੂ ਸੇਿਾ
ਿੇਣ ਲਈ ਉਤਸਕ
਼ੁ ਹਾਂ।
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TD ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ
GIC ਪਰੋਗ
੍ ਰਾਮ ਗਾਈਡ
TD ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਗ
ੋ ਰਾਿ

4

ਪਹਚਣ
਼ੁੰ
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੀ ਅਰ਼ੀ ਪਵਕਵਰਆ
੍

6

ਜਿੋਂ ਤਸੀਂ
਼ੁ ਕੈਨੇ ਡਾ ਪਹਚੋ
਼ੁੰ ਤਾਂ ਸਾਨੰ ੂ ਵਿਲੋ

9

GIC ਭਗਤਾਨ
਼ੁ
ਿਾ ਕਾਰਜਕ੍ਿ

10

ਜੇ ਤਹਾਨ
਼ੁ ੰ ੂ ਿੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ

10

ਜੇ ਤਸੀਂ
਼ੁ TD ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਗ
ੋ ਰਾਿ ਵਿਚ
ੱ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਨੰ ੂ ਰਿ
ੱ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿੇ
਼ੁੰ ਹੋ ਤਾਂ

11

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ - ਿ਼ੁੱ ਖ ਪੜਾਅ

12

ਅਕਸਰ ਪਛੇ
਼ੁੱ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ

16

3 | TD ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਗ
ੰ
ੋ ਰਾਿ

TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ
GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਾ ਿਕਸਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ੀਮ ਪਰੋਗ
੍ ਰਾਮ (“SDS ਪ੍ੋਗਰਾਿ”) ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਸਟੱ ਡੀ ਪਰਵਿਟ ਿੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿੀ ਉਿੀਿ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ, ਉਹ TD ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੈਵਕੰ ਗ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੰ ਚ
਼ੁ ਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋ ੜੀਂਿੇ ਗਾਰੰ ਟੀਡ ਇਨਿੈਸਟਮੈਂਟ
ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ (GIC) ਵਿੱ ਚ ਫੰ ਡ ਜਿ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਸੀਂ
਼ੁ SDS ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ
ਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਿਨੋ ਨੀਤ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਵਿਵਿਅਕ ਸਸਥਾ
ੰ
ਤੋਂ ਸਿੀਵਕ੍ਤੀ ਪਤਰ
ੱ
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ SDS ਪਰੋਗ
੍ ਰਾਮ ਿੇ ਅਧੀਨ ਵਕਸੇ ਯੋਗ
ਿੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ
਼ੁ TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰ਼ੀ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹੋ।
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ਕੈਨੈ ਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ:
•

ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਿਚ
ੱ ਆਪਣੀਆਂ ਰ਼ਿਰ੍ਹ
ੋ
ਾ ਿੀਆਂ ਬੈਂਵਕਗ
ੰ ਲੜਾਂ
ੋ ਲਈ
ਚੈਵਕਗ
ੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿੇ ਹੋ ਜੋ ਵਕਸੇ TD ਕੈਨੇ ਡਾ ਟਰਸਟ
ੱ
ਬਾਂਚ
੍
ਵਿਚ
ੱ ਲਾ਼ਿੀ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਵਸਰਫ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
ਕੈਨੇ ਡਾ ਪਹਚਣ
਼ੁੰ
‘ਤੇ ਹੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਿੇ
ੋ ਗਾ।

•

ਆਪਣੇ GIC ਵਿਚ
ੱ ਫਡ
ੰ ਜਿ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਿਾਰ
ੱ
ਲਈ
ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਿਾਇਰ ਟਾਂਸਫਰ
੍
ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇ ਡਾ
ਵਿਚ
ੱ ਆਪਣੇ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਿੇ ਖਰਵਚਆਂ ਿੀ ਅਿਾਇਗੀ ਵਿਚ
ੱ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ

•

ਸਟਡੀ
ੱ ਪਰਵਿਟ ਿੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
GIC ਖਰੀਿ ਸਕਿੇ ਹੋ।

TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤਾ ਅਤੇ GIC ਵਨਿੇਸ਼ ਸ਼ਾਿਲ ਹੰ ਼ੁਿਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਗਰਾਿ
ੋ
ਿੀਆਂ ਲੜਾਂ
ੋ ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਿਚ
ੱ TD ਕੈਨੇ ਡਾ ਟਰਸਟ
ੱ
ਬਾਂਚ
੍ ਵਿਚ
ੱ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿੌਜੂਿਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, GIC
ਵਿੱ ਚ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
ਫਡਾਂ
ੰ ਿਾ ਇਕ
ੱ ਵਹਸਾ
ੱ 12 ਿਹੀਨੇ ਿੀ ਵਿਆਿ ਿੌਰਾਨ, ਵਿਆਿੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ
ੱ
ਅਿਾ ਕਰ ਵਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਿੇਸ਼ ਨੂੰ ਛਡਣ
ੱ
ਅਤੇ ਕੈਨੇ ਡਾ ਆਉਣ ਿੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ
ੱ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰ ਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹ਼ੁੰ ਿਾ ਹੈ। TD ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇ ਡਾ
ਿੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ ਅਗੇ
ੱ ਿਧਣ ਵਿੱ ਚ ਤਹਾਡੀ
਼ੁ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੌਜੂਿ ਹਾਂ।

ਹੇਠਾਂ ਵਿੱ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਲ-ਿੀ
ਰੋ
੍ ਨਬਰਾਂ
ੰ
‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪਰਕ
ੰ
ਕਰ:ਰੋ
ਚੀਨ ਤੋਂ: 1-855-537-5355;

ਂ
ਭਾਰਤ/ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼/ਸੇਨੇਗਲ/ਪਾਵਕਸਤਾਨ/ਮਰੋਰਰੋਕਰੋ/ਿੀਅਤਨਾਮ/ਐਟੀਗੁ
ਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ/ਬਾਜ਼ੀਲ/ਕ
੍
ਰੋ ੰ ਬੀਆ,
ਲ
ਂ ਗ੍ੇਨਾਡੀਨਸ/ਵਟਨੀਿਾਿ
ਕਰੋਸਟਾਵਰਕਾ/ਪੇਰੁ/ਸੈਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਐਡ
੍
ਅਤੇ ਟਬੈ
ਰੋ ਗਰੋ ਤੋਂ: 1- 416-351-0613
(ਕਾਲ ਕਲੈ ਕਟ)।
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ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ
ਆਪਣਾ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤਾ ਅਤੇ TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰ
਼ੁ ੱ ਵਖਅਤ ਹੈ!
ਜਿੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਵਰਆ ਅਰ਼ੀ ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਸਬਵਧਤ
ੰ ੰ
ਿਸਤਾਿ਼
ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵਿਿੇ
ੰ ਹੋ, ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਰ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਰ਼ੀ ਅਤੇ ਸਬਵਧਤ
ੰ ੰ
ਿਸਤਾਿ਼
ੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ ਸਰਵਖਅਤ
਼ੁ ੱ
ਈਿੇਲ ਿ਼ੁਆਰਾ 2 ਤੋਂ 5 ਿਪਾਰਕ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅਿਰ
ੰ
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ
‘TD ਪਰੂਫ਼ ਆਫ਼ ਇਨਰਰੋਲਮੈਂਟ ਪਰਟਲ
ਰੋ
’ ਲਈ ਵਲਕ,
ੰ ਿੇ ਨਾਲ ਇਕ
ੱ ਿੈਲਕਮ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਾਂਗੇ।
ਜਿੋਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ ਖਾਤੇ ਿੇ ਿੇਰਿੇ ਵਿਲ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਲਾ਼ਿੀ ਪੜਾਅ ਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ‘TD ਪਰੂਫ਼ ਆਫ਼

ਇਨਰਰੋਲਮੈਂਟ ਪਰਟਲ’
ਰੋ
ਰਾਹੀਂ, ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਿਚ
ੱ ਵਕਸੇ ਿਨਨੀਤ
ੋ
ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਵਿਵਿਅਕ ਸਸਥਾ
ੰ
ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ
ਆਪਣਾ ਸਿੀਵਕ੍ਤੀ ਪੱ ਤਰ ਅੱ ਪਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ।
ਇਸ ਸਿੀਵਕ੍ਤੀ ਪੱ ਤਰ ਨੰੂ ਜਿ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਆਪਣੇ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਫੰ ਡ ਜਿ੍ਹਾਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਲਕਮ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਤੀਆਂ ਵਹਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣਾ ਸਿੀਵਕ੍ਤੀ ਪਤਰ
ੱ
ਅਪਲਡ
ੱ
ਰੋ ਕਰਨ ਲਈ
customercollaboration.TD.com/student 'ਤੇ ਜਾਓ
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ਵਫਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ ਆਪਣੇ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ
ੱ ਫਡ
ੰ ਜਿ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ
ੱ ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਿਾਇਰ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਭੇਜਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਿਾਇਰ ਟਾਂਸਫਰ
੍
ਿ਼ੁਆਰਾ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ
ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਵਸਰਫ ਇੱ ਕ ਿਾਰ, ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ CAD$10,000 ਜਿ੍ਹਾਂ ਇਨਕਵਿੰ ਗ ਿਾਇਰ ਪੇਿੇਂਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਿੱ ਧ ਤੋਂ
ਿੱ ਧ CAD$25,000 ਜਿ੍ਹਾਂ ਇਨਕਵਿੰ ਗ ਿਾਇਰ ਪੇਿੇਂਟ ਫੀਸ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਾਇਰ ਪੇਿੈਂਟ ਪ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਿੀ ਫੀਸ ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ ਪ੍ਿਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਬਵਧਤ
ੰ ੰ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸਤਾਿੇ਼ ਵਿੱ ਚ TD ਸੇਿਾ
ਫੀਸ ਅਨ਼ੁਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਿਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਇਰ
ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਨੰ ੂ TD ਕੋਲ ਪਹਚਣ
ੰ ਼ੁ
ਲਈ ਲਗਭਗ 5 ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ ਲਗ
ੱ ਸਕਿੇ ਹਨ; ਿਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ
ੱ
ਸਿੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭੇਜਣ ਿਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਫੰ ਡਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਵਿਿੇਸ਼ੀ ਿ਼ੁਿਰਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱ ਚ ਬਿਲਣ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ,
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱ ਤੀ ਸੇਿਾ ਿੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 2.10 "ਅਸੀਂ ਵਿਿਸ਼ੀ
ੇ ਿ਼ੁਿਰਾ ਨੰ ੂ ਵਕਿੇਂ ਸੰ ਭਾਲਿੇ ਹਾਂ?" ਿੇਖੋ।
ਤ਼ੁਹਾਡੇ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ ਖਾਤੇ ਨੰ ੂ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਹਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 90 ਕੈਲੰ ਡਰ ਵਿਨਾਂ
ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਇਰ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਿ਼ੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਜਿ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ
ਿੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਫੰ ਡ ਜਿ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰ ਿ ਹੋ
ਜਾਿੇਗਾ।

ਜਿੋਂ TD ਨੂੰ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਇਰ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ TD
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਵਿੱ ਚ CAD $10,000 ਿਾ ਵਨਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
CAD $10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਿੀ ਕੋਈ ਿੀ ਰਕਿ ਤ਼ੁਹਾਡੇ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ ਖਾਤੇ
ਵਿੱ ਚ ਰਹੇਗੀ।
GIC ਵਨਿੇਸ਼ ਿੇ ਿੇਰਿੇ ਿਸਤਾਿੇ਼ ਵਿਚ
ੱ ਿਸੇ
ੱ ਅਨ਼ੁਸਾਰ GIC ਖਰੀਿ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਵਹਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, TD
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਵਨਿੇਸ਼ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਿੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ, GIC ਿੇ ਿੇਰਿੇ ਿੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ ਿੂਲ ਰਕਿ (CAD $10,000), ਵਿਆਜ ਿੀ
ਿਰ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿੀ ਤਾਰੀਖ, ਵਿਆਿ ਅਤੇ ਵਿਆਿ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਿੇਗੀ।
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ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਿਚੋਂ
ੱ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਵਥਤੀ
ਵਿਚ,
ੱ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
ਤੋਂ ਸਾਨੰ ੂ ਪਾਪਤ
੍
ਹੋਏ ਵਕਸੇ
ਿੀ ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਿਾਇਰ ਟਾਂਸਫਰ
੍
ਨੰ ੂ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ
ੱ ਿਾਪਸ ਕਰ ਵਿਤਾ
ੱ
ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਸ ਤੋਂ ਫਡ
ੰ ਆਏ ਸਨ:
•

ਜੇ ਸਾਡੇ ਿਲ
ੱ ੋਂ ਪਾਪਤ
੍
ਕੀਤਾ ਸ਼਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਕ-ਿਾਰ
ੱ
ਲਈ
ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਿਾਇਰ ਟਾਂਸਫਰ
੍
CAD $10,000 ਤੋਂ ਘਟ
ੱ ਜਾਂ
CAD $25,000 ਤੋਂ ਿਧ
ੱ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਜੇ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
ਕੈਨੇ ਡਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ-ਿਰਸਾਈਆਂ ਪਗਰਾਿ
੍ੋ
ਿੀਆਂ ਲੜਾਂ
ੋ ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ
ਚੈਵਕਗ
ੰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ
ੱ ਸ਼਼ੁਰੂਆਤੀ CAD $10,000 - CAD
$25,000 ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਜਾਂ ਿਧੀਕ ਰਕਿ ਟਾਂਸਫਰ
੍
ਜਾਂ ਜਿ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

I

ਜਿੋਂ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਵਿੱ ਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC
ਵਿੱ ਚ ਫਡ
ੰ ਪਾ ਵਿਤਾ
ੱ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੋਂ ਤਕ
ੱ ਤਸੀਂ
਼ੁ ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਿਚ
ੱ TD ਕੈਨੇ ਡਾ ਟਰੱ ਸਟ ਬ੍ਾਂਚ ਵਿਚ
ੱ ਪ੍ਗ
ੋ ਰਾਿ
ਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਉਿੋਂ ਤੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੇ ਲੈ ਣ-ਿੇਣ ਿੀ ਇਜਾ਼ਤ
ਨਹੀਂ ਵਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜਿੋਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਟਡੀ
ੱ ਪਰਵਿਟ ਹਿਾ
ੰ ਼ੁ ਹੈ, ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੈਨੇ ਡਾ ਆ ਜਾਂਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ
ਆਈਡੀ ਿੀ ਤਸਿੀਕ ਅਤੇ ਿਸਤਾਿੇ਼ਾਂ 'ਤੇ ਿਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸਿ
ੰ ਿੇ ਵਕਸੇੇ TD ਕੈਨੇ ਡਾ
ਟਰੱ ਸਟ ਬ੍ਾਂਚ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰ ਟਿੈਂਟ ਲੈ ਣੀ ਪਿੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ
TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਨੰੂ ਐਕਟੀਿੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
TD ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਈਮੇਲ: ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਵਹਲਾ TD ਸਰ
਼ੁ ੱ ਵਖਅਤ ਈਿੇਲ ਸਨ
਼ੁ ੇ ਹਾ ਵਿਲਣ 'ਤੇ ਸਰ
਼ੁ ੱ ਵਖਅਤ
ਈਿੇਲ ਸੇਿਾ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਨਹਾ
ੇ ਵਸਰਫ 14 ਕੈਲੰ ਡਰ ਵਿਨਾਂ ਲਈ ਿੈਧ ਹਿੇ
ੋ ਗਾ।
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ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ
ਪਹੁੰ ਚਰੋ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ
ਵਮਲਰੋ
ਤ਼ੁਹਾਡਾ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ ਖਾਤਾ ਖਲ੍ਹ
ੱ ਼ੁ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ,
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇ ਡਾ ਪਹਚਣ
ੰ ਼ੁ
ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂਚ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ TD ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੱ ਸਟ ਬਾਂਚ
੍ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ
ਅਤੇ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਆਪਣਾ TD
GIC ਅਕਾਉਂਟ ਐਕਟੀਿੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 365 ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਨ
ਹੰ ਼ੁਿੇ ਹਨ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਲਆਓ:
ਤਹਾਡਾ
ਿੈਧ ਵਿਿਸ਼ੀ
਼ੁ
ੇ ਪਾਸਪੋਰਟ,
ਿਨਨੀਤ
ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰ ਡਰੀ
ੋ
ਵਿਵਿਅਕ ਸਸਥਾ
ਤੋਂ ਿਾਖਲੇ
ੰ
ਿਾ ਪ੍ਿਾਣ (ਜਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ
ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਸਟਡੀ
ੱ
ਪਰਵਿਟ (ਭਾਿ IMM 1208)।
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I I

ਵਕਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਿੱ ਸੇ
ਗਏ ਿਸਤਾਿੇ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਊਬੈਕ ਸਿੀਵਕਤੀ
੍ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ
(CAQ) ਿੀ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਿ
਼ੁ ੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਪਛਾਣ ਨਬਰ
ੰ
(TIN) ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਪਵਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱ ਤਾ ਵਗਆ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿ਼ੁਲਾਕਾਤ ਿੇ
ਿੌਰਾਨ ਇਹ ਨੰਬਰ ਼ਰੂਰ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਿੀਵਨਊ ਏਜੰ ਸੀ
ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ ਜਰਿਾਨਾ
਼ੁ
ਲਗਾ ਸਕਿੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਿੇੇ
365 ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਸਾਡੀ ਵਕਸੇ ਬ੍ਾਂਚ ਵਿੱ ਚ ਜਾ
ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਿਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ TD
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਬੰ ਿ ਕਰ ਵਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਿੂਲ ਰਕਿ
ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਨੰੂ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਿਾਪਸ ਕਰ ਵਿੱ ਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਸ ਤੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ੂ ਉੱਪਰ ਿਰਵਣਤ ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਿਾਇਰ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਭੇਵਜਆ ਸੀ।

GIC ਭੁਗਤਾਨ ਿਾ ਕਾਰਜਕਮ:
੍

TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC, TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪਰੋਗ
੍ ਰਾਮ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਰਮ ਵਿੱ ਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ
ਪ੍ਗਰਾਿ
ੋ
ਿੇ ਵਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ GIC ਵਸਰਫ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱ ਤੇ GIC ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਿੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਰੀਡੀਿ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TD ਕੈਨੇ ਡਾ ਟਰੱ ਸਟ ਬ੍ਾਂਚ ਿੇ ਿੌਰੇ 'ਤੇ TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ
ੱ
ਵਹੱ ਸਾ ਲਣ
ੈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿੇ
ੈਂ ਹੋ, ਤਾਂ CAD $2,000 ਅਤੇ ਪਾਪਤ
੍
ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਨੰੂ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
GIC ਤੋਂ ਰੀਡੀਿ
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ
ੱ ਜਿ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵਿਤਾ
ੱ ਜਾਿੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ CAD $8,000 ਿੀ ਮੂਲ
ਰਕਮ ਨੂੰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ GIC ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਿਹੀਨੇ ਿੇ ਪਵਹਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ 'ਤੇ ਪਾਪਤ
੍
ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਿੇ ਨਾਲ CAD $800 ਿੇ ਿਸ ਬਰਾਬਰ
ਿਹੀਨਾਿਾਰ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿਚ
ੱ ਰੀਡੀਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ
ੱ ਜਿ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵਿਤਾ
ੱ ਜਾਿੇਗਾ।
GIC ਭਗਤਾਨ
਼ੁ
ਿਾ ਕਾਰਜਕ੍ਿ

GIC ਭਗਤਾਨ
਼ੁ
ਿੀ ਰਕਿ

GIC ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਿੂਲ ਰਕਿ

TD ਬ੍ਾਂਚ ਿਾ ਿੌਰਾ

$2000 + ਵਿਆਜ

$8000

ਿੂਜੇ ਿਹੀਨੇ ਿਾ ਪਵਹਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ

$800 + ਵਿਆਜ

$7200

ਤੀਜੇ ਿਹੀਨੇ ਿਾ ਪਵਹਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ

$800 + ਵਿਆਜ

$6400

ਚੌਥੇ ਿਹੀਨੇ ਿਾ ਪਵਹਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ

$800 + ਵਿਆਜ

$5600

ਪੰ ਜਿੇਂ ਿਹੀਨੇ ਿਾ ਪਵਹਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ

$800 + ਵਿਆਜ

$4800

ਛੇਿੇਂ ਿਹੀਨੇ ਿਾ ਪਵਹਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ

$800 + ਵਿਆਜ

$4000

ਸੱ ਤਿੇਂ ਿਹੀਨੇ ਿਾ ਪਵਹਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ

$800 + ਵਿਆਜ

$3200

ਅੱ ਠਿੇਂ ਿਹੀਨੇ ਿਾ ਪਵਹਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ

$800 + ਵਿਆਜ

$2400

ਨੌਿੇਂ ਿਹੀਨੇ ਿਾ ਪਵਹਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ

$800 + ਵਿਆਜ

$1600

ਿੱ ਸਿੇਂ ਿਹੀਨੇ ਿਾ ਪਵਹਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ

$800 + ਵਿਆਜ

$800

ਵਗਆਰਿੇਂ ਿਹੀਨੇ ਿਾ ਪਵਹਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ

$800 + ਵਿਆਜ

$0

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੇਰੀ ਹਰੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ:

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਿੇ 365 ਕੈਲੰ ਡਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਸਾਡੀ ਵਕਸੇ ਬ੍ਾਂਚ ਵਿਚ
ੱ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਿਸੇ
ੱ
ਗਏ ਪੜਾਿਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC
ਨੰੂ ਬੰ ਿ ਕਰ ਵਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ
ਰੱ ਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹਰੋ ਤਾਂ:

ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੈਨੇ ਡਾ ਪਹਚਣ
ੰ ਼ੁ
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ TD ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ
ੈ
ਸਟੂਡੈਂਟ
GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ
ੱ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਰਿ
ੱ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿ
ੰ ਼ੁ ੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱ ਤੇ ਟੌਲ-ਫ੍ੀ ਨਬਰ
ੰ
'ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ। ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਰੱ ਿ ਕਰਨ ਵਿਚ
ੱ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ
ਖਾਤਾ ਅਤੇ TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਿਿਾਂ
ੋ ਿਾ
ਬੰ ਿ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹਿਾ
ੰ ਼ੁ ਹੈ।
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧਆਨ ਵਿਓ: TD ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੱ ਸਟ ਬ੍ਾਂਚ ਵਿੱ ਚ ਉੱਪਰ ਿੱ ਸੇ ਗਏ
ਪੜਾਿਾਂ ਿੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਪ੍ਗਰਾਿ
ੋ
ਵਿਚ
ੱ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਨੰ ੂ ਰੱ ਿ ਕਰਨ ਿੀ
ਇਜਾ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਿੋਿੇਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚ,
ੱ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਡਾਂ
ੰ ਿੇ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਇਰ ਟਾਂਸਫਰ
੍
ਿੇ ਼ਰੀਏ ਿੂਲ ਰਕਿ ਅਤੇ
ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਨੰੂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਿਾਪਸ ਕਰ ਿੇਿਾਂਗੇ
ਵਜਸ ਤੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ੂ ਉੱਪਰ ਿਵਸਆ
ੱ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਇਰ
ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਭੇਵਜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ
ਖਾਤੇ ਅਤੇ TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਨੰੂ ਬੰ ਿ ਕਰ
ਵਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ (ਇਥੇ
ੱ ਿੱ ਸੇ ਗਏ
ਵਕਸੇ ਿੀ ਹਾਲਾਤ ਸਿੇਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਕ
ੱ ਹੀ ਸੀਵਿਤ ਨਹੀਂ)
ਲਈ ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਿਾਇਰ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਿ਼ੁਆਰਾ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਫਡ
ੰ
ਿਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਪਧਰ
ੱ
'ਤੇ ਗੈਰ-TD ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੱ ਸਟ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਿਾਇਰ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਿਾਪਸੀਯੋਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ
ਪ੍ਿਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ
ਿਸਤਾਿੇ਼ ਵਿਚ
ੱ TD ਸੇਿਾ ਫੀਸ ਅਨ਼ੁਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਿਰਸਾਇਆ
ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ ਿਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਡ
ੰ ਿੀ
ਰਕਿ ਵਿਚੋਂ ਕੱ ਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੰ ਡ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ
ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾ ਫੰ ਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਤੋਂ ਿਾਧੂ
ਫੀਸਾਂ ਿਸੂਲ ਸਕਿੀ ਹੈ।

ਫੰ ਡਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਤੋਂ ਵਿਿੇਸ਼ੀ ਿ਼ੁਿਰਾ ਵਿਚ
ੱ ਬਿਲਣ ਿੀ ਲੜ
ੋ ਹੈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਵਿੱ ਤੀ ਸੇਿਾ ਿੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 2.10 "ਅਸੀਂ ਵਿਿਸ਼ੀ
ੇ
ਿ਼ੁਿਰਾ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਸੰ ਭਾਲਿੇ ਹਾਂ?" ਿੇਖੋ।

TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਲ
ਰੋ ਿੀ੍ ਨਬਰ:
ੰ
ਚੀਨ ਤੋਂ: 1-855-537-5355
ਂ
ਭਾਰਤ/ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼/ਸੇਨੇਗਲ/ਪਾਵਕਸਤਾਨ/ਮਰੋਰਰੋਕਰੋ/ਿੀਅਤਨਾਮ/ਐਟੀਗੁ
ਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ/ਬ੍ਾਜ਼ੀਲ/ਕਲ
ਰੋ ੰ ਬੀਆ,
ਂ ਗੇਨਾਡੀਨਸ/ਵਟ
ਕਰੋਸਟਾਵਰਕਾ/ਪੇਰੁ/ਸੈਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਐਡ
੍
ਨੀਿਾਿ
੍
ਅਤੇ ਟਬੈ
ਰੋ ਗਰੋ ਤੋਂ:
1- 416-351-0613 (ਕਾਲ ਕਲੈ ਕਟ)।
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ - ਮੁੱ ਖ ਪੜਾਅ

1

2

ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ:
TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪਰੋਗ
੍ ਰਾਮ ਵਿੱ ਚ ਵਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਅਰ਼ੀ ਫਾਰਿ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਤ਼ੁਸੀ<<LINK>>
ਂ
ਨੰ ੂ ਭਰ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਇਹ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਕੈਨੇ ਡਾ
ਸਰਕਾਰ ਿੇ SDS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤਹਾਡੀ
਼ੁ
ਸਟਡੀ
ੱ ਪਰਵਿਟ ਅਰ਼ੀ ਲਈ ਲੜੀਂਿਾ
ੋ
TD ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ
GIC ਖਰੀਿਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਏਗਾ।

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਕਰਨਾ:

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਲਣ 'ਤੇੇ, ਅਸੀਂ ਤਹਾਨ
਼ੁ ੰ ੂ TD ਈ-ਵਸਗਨੇ ਚਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੋਰਟਲ ਿਾ ਵਲੰ ਕ ਈਿੇਲ
ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੰ ਕ/ਸਪੈਿ ਿੇਲ ਫੋਲਡਰ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ ਵਕ ਵਕਤੇ ਇਸ ਈਿੇਲ ਨੰੂ ਜੰ ਕ/ਸਪੈਿ ਿੇਲ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੈ ਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। TD ਿੀ ਈਿੇਲ
TD.eSignNoReplyAccount@td.com ਤੋਂ ਆਏਗੀ।
ਅਰ਼ੀ ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਸੰ ਬਵਧਤ
ੰ
ਿਸਤਾਿ਼ਾਂ
ੇ ਿੀ ਸਿੀਵਖਆ ਕਰੋ, ਵਫਰ ਲੜੀਂਿੇ
ੋ
ਿਸਤਾਿੇ਼ਾਂ ਨੰ ੂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ੌਵਨਕ ਤੌਰ
'ਤੇ ਿਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਜਿੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਰ਼ੀ ਅਤੇ ਸਬਵਧਤ
ੰ ੰ
ਿਸਤਾਿ਼
ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵਿਿੇ
ੰ ਹੋ,
ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਰ਼ੀ 'ਤੇ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਹਾਨ
਼ੁ ੰ ੂ ਸਰਵਖਅਤ
਼ੁ ੱ
ਈਿੇਲ ਿ਼ੁਆਰਾ
2 ਤੋਂ 5 ਿਪਾਰਕ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
ਖਾਤੇ ਿੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ TD ਪਰੂਫ਼ ਆਫ਼ ਇਨਰਰੋਲਮੈਂਟ ਪਰਟਲ
ਰੋ
ਲਈ ਵਲੰ ਕ ਿੇ
ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਿੈਲਕਮ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਾਂਗੇ।
TD ਈ-ਵਸਗਨੇਚਰ:
TD ਈ-ਵਸਗਨੇਚਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰ
਼ੁ ੱ ਵਖਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋ ੜੀਂਿੇ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਿਸਤਾਿ਼
ੇ ਤਹਾਡੀ
਼ੁ
ਸਿੀਵਖਆ
ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ ਭੇਜ ਸਕਿੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਸੀਂ
਼ੁ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਡਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿੋਬਾਈਲ ਫੋਨ
'ਤੇ ਪ੍ਾਪਤ ਇੱ ਕ ਿਾਰ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਪਾਸਕੋਡ ਿਰਜ ਕਰਕੇ ਤਹਾਨ
਼ੁ ੰ ੂ TD ਈ-ਵਸਗਨੇਚਰ ਲਈ ਪ੍ਿਾਵਣਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਸਤਾਿ਼ਾਂ
ੇ ਨੰ ੂ ਿੇਖ ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਸਤਾਿ਼ਾਂ
ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਤਖਤ
ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਿਸਤਾਿ਼ਾਂ
ੇ ਨੰ ੂ ਿ਼ੁੜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਤਹਾਡੀ
਼ੁ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਸਰ
਼ੁ ੱ ਵਖਅਤ ਰਵਹੰ ਿੀ ਹੈ।
ਵਸਸਟਿ ਪ੍ਤੀ ਲੜਾਂ:
ੋ
•

ਈਿੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਿੋਬਾਈਲ ਫੋਨ

•

ਇਟਰਨੱਟ
ੰ
ੈ ਬ੍ਾਊ਼ਰ ਤਕ
ੱ ਪਹ਼ੁੰ ਚ – Internet Explorer (9,10,11), Edge, Chrome, Firefox, Safari

•

ਕਾਰ਼ਸ਼ੀਲ ਿੋਬਾਈਲ ਵਡਿਾਈਸ ਜੋ ਵਕ SMS ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਟ ਸ਼ੁਨੇਹੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ (ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਿ
ਰੱ ਖੋ ਵਕ ਟੈਕਸਟ ਸਨ
਼ੁ ੇ ਵਹਆਂ ਲਈ ਵਿਆਰੀ ਿਾਇਰਲੈ ਸ ਕੈਰੀਅਰ ਸਨ
਼ੁ ੇ ਹਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ।)
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~

ਇਹ ਸੇਿਾ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਿੀ ਹੈ ਵਕ, ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੇਤ, TD ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰ ਚਾਰ
ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਹਨ।

•

ਸ਼ੁਨੇਹਾ ਵਸਰਫ 14 ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਨਾਂ ਲਈ ਿੈਧ ਹੋਿੇਗਾ।

ਵਧਆਨ ਵਿਓ: ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਵਹਲਾ TD ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਈਿੇਲ ਸ਼ੁਨੇਹਾ ਵਿਲਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਈਿੇਲ ਸੇਿਾ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। ਇਹ

ਜਿੋਂ ਸਾਡੀ TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪਰੋਗ
੍ ਰਾਮ ਿੀ ਟੀਿ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਲ
ੱ ੋਂ ਭਰੇ ਅਰ਼ੀ ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਲੜੀਂ
ੋ ਿੇ
ਿਸਤਾਿੇ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤਸਿੀਕ ਕਰ ਵਿੰ ਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤਾ ਖੋਵਲ੍ਹਆ ਜਾਿੇਗਾ।
GIC ਖਰੀਿਣ ਲਈ ਫੰ ਡ ਿਾਇਰ ਕਰਨ ਿੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਤੀਆਂ ਵਹਿਾਇਤਾਂ ਨਾਲ TD ਸੁਰੱਵਖਅਤ
ਈਮੇਲ ਪਲੇ ਟਿਾਰਮ ਿ਼ੁਆਰਾ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਈਿੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਖਾਤਾ ਖਰੋਲਣਾ:
੍ਹ

ਆਪਣਾ ਸਿੀਵਕ੍ਤੀ ਪੱ ਤਰ ਅੱ ਪਲਰੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ
customercollaboration.TD.com/student 'ਤੇ ਜਾਓ

ਿਨੋਨੀਤ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਵਿਅਕ ਸੰ ਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੀਵਕ੍ਤੀ ਪੱ ਤਰ ਅੱ ਪਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ।

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਿਾਖਲੇ ਿਾ ਸਬੂਤ
ਖਾਤੇ ਿੇ ਿੇਰਿੇ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ TD ਪਰੂਫ ਆਫ ਇਨਰੋਲਿੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ

ਉਸੇ ਈਿੇਲ ਪਤੇ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਿੀ
ਅਰ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿੱ ਤਾ ਹੈ।

•

TD ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਈਿੇਲ ਸੇਿਾ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚ
਼ੁ ਕਰਨ ਲਈ ਈਿੇਲ ਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਤੀਆਂ ਵਹਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

TD ਸੁਰੱ ਵਖਅਤ ਈਮੇਲ ਸੇਿਾ
ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਿੇ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਿਾਇਰ ਟਾਂਸਫਰ
੍
ਵਹਿਾਇਤਾਂ TD ਸਰਵਖਅਤ
਼ੁ ੱ
ਈਿੇਲ ਸੇਿਾ ਿ਼ੁਆਰਾ
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
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3

GI

4
5

ਿੰ ਡ ਟਾਂਸਿਰ
੍
ਕਰਨਾ:
ਆਪਣੇ ਿੇਸ਼ ਿੇ ਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ CAD $10,000 ਅਤੇ CAD $25,000 ਤੱ ਕ ਿਾ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਇਰ
ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਿਚ
ੱ ਆਪਣੇ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ
ੱ ਭੇਜੋ।

GIC ਖਰੀਿਣਾ:
ਜਿੋਂ TD ਨੂੰ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਇਰ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ
GIC ਵਿੱ ਚ CAD $10,000 ਿਾ ਵਨਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। CAD $10,000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਿੀ ਕੋਈ ਿੀ ਰਕਿ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
TD
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤੇ ਵਿਚ
ੱ ਰਹੇਗੀ। GIC ਵਨਿੇਸ਼ ਿੇ ਿੇਰਿੇ ਿਸਤਾਿੇ਼ ਵਿਚ
ੱ ਿਸੇ
ੱ ਅਨਸਾਰ
਼ੁ
GIC ਖਰੀਿ ਲਈ
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਵਹਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ
ਸ਼ੁਰੱ ਵਖਅਤ ਈਿੇਲ ਿ਼ੁਆਰਾ ਵਨਿੇਸ਼ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, GIC ਿੇ ਿੇਰਿੇ ਿੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ
ਿੂਲ ਰਕਿ (CAD $10,000), ਵਿਆਜ ਿੀ ਿਰ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿੀ ਤਾਰੀਖ, ਵਿਆਿ ਅਤੇ ਵਿਆਿ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ
ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਿੇਗੀ।
ਵਫਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਲੋ ੜੀਂਿੇ ਿਸਤਾਿੇ਼ਾਂ ਿੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੰ ੂ ਕੈਨੇ ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਸਟੁਡੰ ਟ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ੀਮ ਪਰੋਗ
੍ ਰਾਮ (SDS) ਿੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇ ਡੀਅਨ ਸਟਡੀ
ੱ ਪਰਵਿਟ ਲਈ ਅਰ਼ੀ ਿੇਣ ਲਈ ਿਰਤ
ਸਕਿੇ ਹੋ।
ਵਧਆਨ ਵਿਓ: ਵਨਿੇਸ਼ ਿਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿਸਤਖਤ ਕੀਤੇ GIC ਵਨਿੇਸ਼ ਿੇਰਿੇ ਫਾਰਿ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਼ੁਿੀ ਹੈ।
ਵਧਆਨ ਵਿਓ: ਜੇ ਸਵਹਿਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ
ੱ ਇਕ
ੱ ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੰ ਿੀ
਼ੁ ਹੈ, ਤਾਂ TD ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ

6

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਖਾਤਾ ਐਕਟੀਿੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ GIC ਭੁਗਤਾਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੰ ਚ
਼ੁ ਣ 'ਤੇ, ਲਾ਼ਿੀ ਪਛਾਣ ਤਸਿੀਕ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤੇ ਅਤੇ GIC ਨੰੂ ਐਕਟੀਿੇਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਿੇ ਿਸਤਾਿੇ਼ਾਂ 'ਤੇ ਿਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਸੇ TD ਕੈਨੇ ਡਾ ਟਰੱ ਸਟ ਿੀ ਬ੍ਾਂਚ ਵਿਖੇ
ਅਪਾਇੰ ਟਿੈਂਟ ਬੱ ਕ
਼ੁ ਕਰੋ।
ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰ ਟਿੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪਰੋਰਟ, ਮਨੋ ਨੀਤ ਪਰੋਸਟ-ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਵਿਵਿਅਕ ਸਸਥਾ
ੰ
ਤੋਂ ਿਾਖਲੇ ਿਾ
ਪ੍ਿਾਣ (ਜਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ) ਅਤੇੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੱ ਡੀ ਪਰਵਮਟ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣਾ ਪਿੇਗਾ।
ਵਕਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਿੱ ਸੇ ਗਏ ਿਸਤਾਿ਼ਾਂ
ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਊਬੈਕ ਸਿੀਵਕਤੀ
੍
ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ (CAQ) ਿੀ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਼ੁਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਪਛਾਣ ਨੰ ਬਰ (TIN) ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਵਹਲਾਂ
ਨਹੀਂ ਵਿੱ ਤਾ ਵਗਆ, ਤਾਂ ਤਹਾਨ
਼ੁ ੰ ੂ ਆਪਣੀ ਿ਼ੁਲਾਕਾਤ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਇਹ ਨੰਬਰ ਼ਰੂਰ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

14 | TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ੋਗਰਾਿ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਿਾਖਲੇ ਿਾ ਸਬੂਤ
ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਐਕਟੀਿੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ TD ਪਰੂਫ ਆਫ ਇਨਰੋਲਿੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਿਚ
ੱ ਵਕਸੇ
ਿਨੋਨੀਤ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਵਿਅਕ ਸੰ ਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਿਾਖਲੇ ਿਾ ਪ੍ਿਾਣ ਅੱ ਪਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ।

ਆਪਣਾ ਿਾਖਲੇ ਿਾ ਪ੍ਮਾਣ ਅਪਲਡ
ੱ
ਰੋ ਕਰਨ ਲਈ
customercollaboration.TD.com/student 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 758614 'ਤੇ
STUDENT ਵਲਖ ਕੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ।ਰੋ
ਿਾਖਲੇ ਿੇ ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਿਾਣ ਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ:
•

ਪੜ੍ਹਾਈ ਿੀ ਿੌਜੂਿਾ ਵਿਆਿ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਟਊਸ਼ਨ ਇਨਿੌਇਸ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਿੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ

•

ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸਿਾਂ-ਸਾਰਣੀ (ਿੌਜੂਿਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਿੀ ਵਿਆਿ)

•

ਿਾਖਲੇ ਿੀ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਿੇ ਿਫਤਰ ਤੋਂ ਪੱ ਤਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਪੜਾਿਾਂ ਿੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, CAD $2,000 ਿੀ ਸ਼਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਿ, ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇੇ GIC ਵਨਿੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆਜ
ਤ਼ੁਹਾਡੇੇ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿਚ
ੱ ਅਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। CAD $8,000 ਿੀ ਬਾਕੀ ਿੂਲ ਰਕਿ ਨੰ ੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ
ਵਿਆਜ ਿੇ ਨਾਲ 10 ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਵਕਸ਼ਤਾਂਂ ਵਿੱ ਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਅਿਾ ਕਰ ਵਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ੰ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ੋਗਰਾਿ
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ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ
ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ
ਅਰਜ਼ੀ
ਸਿਾਲ:
ਜਿਾਬ:

•II

ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤਾ ਖਰੋਲ੍ਹ ਸਕਿਾ/ਸਕਿੀ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ। TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿੇ ਤਵਹਤ, ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤਾ ਵਸਰਫ ਉਸ ਵਬਨੈਕਾਰ ਿੇ ਨਾਿ
'ਤੇ ਹੀ ਖੋਵਲ੍ਹਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ੀਮ ਪਰੋਗ
੍ ਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਟਡੀ
ੱ ਪਰਵਿਟ ਲਈ ਅਰ਼ੀ ਿੇ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਾਲ: 24 ਘੰ ਟੇ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਸਮਾਂ ਹਰੋ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਰਮ ਿਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ। ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਿਾਲਰੋ -ਅੱ ਪ ਵਕਿੇਂ ਕਰਾਂ?

ਸਿਾਲ:

24 ਘੰ ਟੇ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਸਮਾਂ ਹਰੋ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਰਮ ਿਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਿਾਲਰੋ -ਅੱ ਪ ਵਕਿੇਂ ਕਰਾਂ?

ਜਿਾਬ: ਪਵਹਲਾਂ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੰ ਕ/ਸਪੈਿ ਿੇਲ ਫੋਲਡਰ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ ਵਕਤੇ ਇਸ ਈਿੇਲ ਨੰੂ
ਜੰ ਕ/ਸਪੈਿ ਿੇਲ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੈ ਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। TD ਿੀ ਈਿੇਲ TD.eSignNoReplyAccount@td.com ਤੋਂ
ਆਏਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਕਰੋਈ ਈਮੇਲ ਪਾਪਤ
੍
ਨਹੀਂ ਹਈ
ਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ
ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਸਾਡੇ ਟਲ-ਿ
ਰੋ
ੀ੍ ਨੰ ਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਰੋਰੋ:
ਚੀਨ ਤੋਂ: 1-855-537-5355
ਂ
ਭਾਰਤ/ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼/ਸੇਨੇਗਲ/ਪਾਵਕਸਤਾਨ/ਮਰੋਰਰੋਕਰੋ/ਿੀਅਤਨਾਮ/ਐਟੀਗੁ
ਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ/ਬ੍ਾਜ਼ੀਲ/
ਂ ਗੇਨਾਡੀਨਸ/ਵਟਨੀਿਾਿ
ਕਰੋਲੰ ਬੀਆ, ਕਰੋਸਟਾਵਰਕਾ/ਪੇਰੁ/ਸੈਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਐਡ
੍
੍
ਅਤੇ ਟਬੈ
ਰੋ ਗਰੋ ਤੋਂ:
1-416-351-0613 (ਕਾਲ ਕਲੈ ਕਟ)।

ਸਿਾਲ: ਮੈਨੰ ੂ TD ਈ-ਵਸਗਨਚਰ
ੇ
ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਰਮ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਰੋਇਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਿੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਸਕਿਾ/ਸਕਿੀ ਹਾਂ?
ਜਿਾਬ: ਪਵਹਲਾਂ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੰ ਕ/ਸਪੈਿ ਿੇਲ ਫੋਲਡਰ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ ਵਕਤੇ ਇਸ ਈਿੇਲ ਨੂੰ

ਜੰ ਕ/ਸਪੈਿ ਿੇਲ ਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਲੈ ਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਿੂਜਾ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਵਕ TD ਨੰ ੂ ਵਿਤਾ
ੱ ਵਗਆ ਈਿੇਲ ਪਤਾ ਿੈਧ ਈਿੇਲ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ੂ ਤਸੀਂ
਼ੁ ਇਸ ਸਿੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰ ਚਾਰਾਂ
ਲਈ ਿਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਗਲਤ ਈਿੇਲ ਪਤਾ ਵਿਤਾ
ੱ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ <<LINK>> ਰਾਹੀਂ ਅਰ਼ੀ ਫਾਰਿ ਲਈ ਿ਼ੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
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ਸਿਾਲ:

TD ਈ-ਵਸਗਨੇਚਰ ਵਿੱ ਚ ਲੌ ਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੈਨੰੂ SMS ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ। ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਿੁਬਾਰਾ
ਪ੍ਾਪਤ ਵਕਿੇਂ ਕਰਾਂ?

ਜਿਾਬ:

ਜਿੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਈਿੇਲ ਵਿਚ
ੱ "ਿਸਤਾਿ਼ਾਂ
ੇ 'ਤੇ ਜਾਓ"
'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨ
਼ੁ ੰ ੂ ਇੱ ਕ SMS ਵਿਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ
ਹੈ ਜੋ ਵਸਰਫ 5 ਵਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਿੈਧ ਹਿਾ
ੰ ਼ੁ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾਨੂ
਼ੁ ੰ SMS ਨਹੀਂ
ਵਿਵਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸਨ
਼ੁ ੇ ਹਾ ਿ਼ੁਬਾਰਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TD
ਈ-ਵਸਗਨੇਚਰ ਲੌ ਗਇਨ ਪੇਜ 'ਤੇ "ਇੱਥੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰਰੋ" ਬਟਨ 'ਤੇ
ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਸਿਾਲ:

ਇੱਕ-ਿਾਰ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਪਾਸਕਡ
ਰੋ (OTP) ਪਾਪਤ
੍
ਕਰਨ ਲਈ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਵਕੰ ਨੀਆਂ ਕਰੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ?

ਜਿਾਬ:

ਗਲਤ SMS ਪਾਸਿਰਡ ਨਾਲ 3 ਕਰੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅਰ਼ੀ ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਸਬਵਧਤ
ੰ ੰ
ਿਸਤਾਿ਼ਾਂ
ੇ ਤਕ
ੱ ਪਹਚ
ੰ ਼ੁ ਨੂੰ
ਲਾਕ ਕਰ ਵਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਤਹਾਨ
਼ੁ ੰ ੂ ਸਾਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਹਚ
ੰ ਼ੁ ਿੇ ਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਸਾਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਸਿੈਚਵਲਤ
ਸ਼ੁਨਹਾ
ੇ ਵਿਲਗਾ।
ੇ
ਜਿੋਂ ਸਾਨੰ ੂ TD ਈ-ਵਸਗਨਚਰ
ੇ
ਵਸਸਟਿ ਤੋਂ ਇਕ
ੱ ਸੂਚਨਾ ਵਿਲਿੀ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਹਚ
ੰ ਼ੁ ਨੰ ੂ ਲਾਕ ਕਰ ਵਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਲਾਕ ਕਰ ਿੇਿਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਕ
ੱ ਸੂਚਨਾ ਵਿਲਗੀ।
ੇ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹੰ ਚ
਼ੁ ਨੰ ੂ ਅਣਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ 24 - 48 ਘੰ ਵਟਆਂ ਿਾ ਸਿਾਂ ਵਿਓ।

ਸਿਾਲ:

ਮੈਨੰ ੂ TD ਕੈਨੇ ਡਾ ਟਰੱ ਸਟ ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਿੈ-ਪ੍ਮਾਣੀਕਰਣ (TD Canada Trust Tax Residency SelfCertification) - ਵਿਅਕਤੀਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਪਛਾਣ ਨੰ ਬਰ (TIN) ਿੇਣ ਿੀ ਲਰੋ ੜ ਵਕਉਂ ਹੈ?

ਜਿਾਬ:

ਕੈਨੇਡਾ ਿੀ ਰੈਿੀਵਨਊ ਏਜੰ ਸੀ ਿੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ
ਰੈ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਼ੁਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਪਛਾਣ ਨੰ ਬਰ (TIN) ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾ਼ਿੀ
ਹੈ ਵਕ ਜਿੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਰ਼ੀ ਫਾਰਿ ਜਿ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤਸੀਂ
਼ੁ ਇਹ ਨਬਰ
ੰ
ਵਿਓ ਜਾਂ 30 ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅਿਰ
ੰ
ਇਹ ਪ੍ਿਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਿੀਵਨਊ ਏਜੰ ਸੀ ਤਹਾਨ
਼ੁ ੰ ੂ ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਿੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਰੈ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿਚ
ੱ ਕੋਈ ਤਬਿੀਲੀ ਹਿੀ
ੰ ਼ੁ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਬਿੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰ ੂ 30 ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਹੇਠਾਂ
ਵਿੱ ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ੀ ਨਬਰਾਂ
ੰ
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਨੰ ੂ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਲੜ
ੋ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ ਸਾਡੇ ਿਲ
ੱ ੋਂ ਿਾਧੂ
ਸੰ ਚਾਰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਿੇ।
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ਤੁਹਾਡਾ TD GIC

ਸਿਾਲ: ਕੀ ਮੈਨੰੂ CAD $10,000 ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਮਲੇ ਗਾ ਜਰੋ ਮੈਂ TD ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਵਿੱ ਚ ਵਨਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਜਿਾਬ: ਹਾਂ, ਤ਼ੁਹਾਨੰ ੂ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
ਵਨਿੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਲਗਾ
ੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤਹਾਡੇ
਼ੁ
GIC ਇਨਿੈਸਟਮੈਂਟ ਿੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਿਸਤਾਿੇ਼ ਵਿੱ ਚ

ਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ। GIC ਲਈ ਿੌਜੂਿਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ GIC ਵਿਆਜ ਿਰਾਂ ਪੰ ਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਲ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਿਾਇਰ ਲਈ ਵਹਿਾਇਤਾਂ

ਸਿਾਲ: ਕੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸੇ ਹਰੋਰ ਿਲ
ੱ ੋਂ ਿਡ
ੰ ਿਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ?
ਜਿਾਬ: ਹਾਂ। ਫੰ ਡ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿ਼ੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਿੇਸ਼ ਿੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ (ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਪਵਰਿਾਰ/ਿੋਸਤਾਂ ਿੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ)

ਿਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱ ਚ ਆਗਮਨ ਨੰੂ ਮੁਲਤਿੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ

ਸਿਾਲ: ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਾਖਲਾ ਮੁਲਤਿੀ ਕਰ ਵਿੱ ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱ ਵਿਅਕ ਸੰ ਸਥਾ ਬਿਲ ਵਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਉਸੇ
GIC ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਟੱ ਡੀ ਪਰਵਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਿਾਸਤੇ ਿਰਤ ਸਕਿਾ/ਸਕਿੀ ਹਾਂ?

ਜਿਾਬ:

ਜੇ ਤਸੀਂ
਼ੁ TD ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੱ ਸਟ ਵਿੱ ਚ TD ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 365 ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ
ਪਛਾਣ ਿੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਬਾਅਿ ਵਿੱ ਚ ਿਾਖਲੇ ਿੇ ਸਟਡੀ
ੱ ਪਰਵਿਟ ਲਈ ਅਰ਼ੀ ਿੇਣ ਿਾਸਤੇ ਉਸੇ TD
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ GIC ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ੋਗਰਾਿਾਂ ਿੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰੂ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ
ਤੋਂ 365 ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅਿਰ
ੰ
ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤਾ ਅਤੇ GIC ਖਾਤੇ, ਿੋਿੇਂ ਬਿ
ੰ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫੰ ਡ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਿਾਪਸ ਕਰ ਵਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸਨ।

ਤ਼ੁਹਾਡੇੇ TD ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੈਵਕਗ
ੰ ਖਾਤੇੇ ਨੰ ੂ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਹਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 90 ਕੈਲੰ ਡਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅਿਰ
ੰ
ਇਕ
ੱ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਇਰ ਟਾਂਸਫਰ
੍
ਿ਼ੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਫੰ ਡ ਜਿ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਜੇ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਫੰ ਡ ਜਿ੍ਹਾਂ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰ ਿ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ।
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