
 Module 2 -Income and Taxes  

 

          

       ததொகுதி 2 –  யருநொம் நற்றும் யொிகள் 

 

 

2. தது சம்க் கொசசொலலன தெம்நொ ப்சொது கொசொக நொற்ொம்? 

____________________________________________________  

 

1. தெம்நொயின் சம் அடித்தொில் உள் சம்த்திற்கொ கொப்குதி ன்? 

________________________________________________  

 

3. சசொசினல் இன்சூபன்ஸ் இக்கம் தற்கொகப் னன்டுத்தப்டுகிது? 

_______________________________________________  

 4. தெம்நொ ஒரு நணி சபத்திற்கு வ்யவு சம்ம் தறுகிொர்? 

_____________________________________________________  

 

5. ஒரு கிமலநக்கு த்தல நணிசபம் தெம்நொ சயல தசய்கிொர்? 

_______________________________________________  

 
6. தெம்நொயின் நொதொந்த ஒட்டுதநொத்த சம்ம் வ்யவு? 

_______________________________________________  

 

13. சம் அடித்தொல தெம்நொ ன் தசய்னக்கூடொது?   ன் தசய்னக்கூடொது? 

_____________________________________  

12. சம் அடித்தொல தெம்நொ ன் தசய்னசயண்டும்? 

__________________________________________________  

 

11. நொதம் ஒன்ிற்கு தெம்நொயின் தநொத்த ிகப யருநொம் (தட் இன்கம்) ன்? 

____________________________________________  

 

10. EI லதக் குிக்கின்து?  

_________________________________________________________________  

 

9. CPP னின் அவு, அயொின் ஒட்டுதநொத்த ஊதினத்தின் த்தல யிகிதம்? 

 __________________________________________________ 

 

8. CPP லதக் குிக்கின்து? 

________________________________________________________________  

 

7. தெம்நொயின் கொசசொலனிலிருந்து கிக்கப்ட்ட தநொத்த யொி வ்யவு? 

______________________________________________  

 

ததொகுதி 2 –  யருநொம் நற்றும் யொிகள்   தசனற்ொட்டுத் தொள் 2-1 தெம்நொயின் சம் அடித்தொல 

யொசித்தல் (யிொடி யிொ)  

கசடினன் தசன்டர் ஃசொர் ஃிொன்ஸினல் லிட்டபசி 

  



 

 

 

 

 

 

கசடினன் தசன்டர் ஃசொர் ஃிொன்ஸினல் லிட்டபசி 

ததொகுதி 2 –  யருநொம் நற்றும் யொிகள் 

                                ிகப சம்ம்:      $  588.89                $ 2944.45  

 

ததொகுதி 2 –  யருநொம் நற்றும் யொிகள்                                     தசனற்ொட்டுத் தொள் 2-1, ததொடர்கிது  

தெம்நொயின் சம் அடித்தொள் (ச ஸ்டப்)  

ிக் சிட்டி மூயொர்ஸ் 345 –  46 யது வீதி 

சஸ்கொச்சுயொன், SK S1V 1B2 

 

சம் கொம்: 01/03/2011-15/03/2011  சம் திகதி: 15/03/2011 

கொசசொல இக்கம்: 000656 

 

SIN: 123-456-789                                                                 

தெம்நொ சிங் 123 ஈஸ்ட் 82 அதயன்யூ சஸ்கொச்சுயொன், SK S1V 1B2  

  

  

 

 

 

 

 

ததொகுதி 2 –  யருநொம் நற்றும் யொிகள்   

தசனற்ொட்டுத் தொள் 2 

1  

Jemma’ s pay stub   

Big City Movers 345 –  46th Street 

Saskatoon, SK S1V 1B2  Pay Period: 01/03/2011 - 15/03/2011 Pay date: 15/03/2011 Cheque 

No: 000656  

SIN: 123-456-789  

Jemma Singh 123 East 82 Ave Saskatoon, SK S1V 1B2  

 

Module 2 - Income and Taxes  ACTIVITY SHEET 2-1, continued  

Jemma’ s pay stub   
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தெம்நொயின் சம் அடித்தொள் (ச ஸ்டப்)  

ிக் சிட்டி மூயொர்ஸ் 345 –  46 யது வீதி 

சஸ்கொச்சுயொன், SK S1V 1B2 

 

சம் கொம்: 01/03/2011-15/03/2011  சம் திகதி: 15/03/2011 

கொசசொல இக்கம்: 000656 

 

SIN: 123-456-789                                                                 

தெம்நொ சிங் 123 ஈஸ்ட் 82 அதயன்யூ சஸ்கொச்சுயொன், SK S1V 1B2  

  

  

 

 

 

 

 

ததொகுதி 2 –  யருநொம் நற்றும் யொிகள்   

தசனற்ொட்டுத் தொள் 2 

1  
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தெம்நொயின் சம் அடித்தொள் (ச ஸ்டப்)  

ிக் சிட்டி மூயொர்ஸ் 345 –  46 யது வீதி 

சஸ்கொச்சுயொன், SK S1V 1B2 

 

சம் கொம்: 01/03/2011-15/03/2011  சம் திகதி: 15/03/2011 

கொசசொல இக்கம்: 000656 
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