ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ
ਯੋਜਨਾ
ਰੋਜ਼ਮੱ ਰਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਜਆਦਾ ਜਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਓਨਟਾਰਰਓ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰਨਵੇਸ਼, ਰਜਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਰਿਆਂ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਵਿੱ ਿ ਹੋਰ
ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਵਿੱ ਤੀ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਅਗੇ ਵਿੱ ਧਣ ਰਵਿੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਰਨਵੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਰਕ ਓਨਟਾਰਰਓ ਰਰਹਣ, ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਨੂੂੰ ਵਿੱ ਡਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵਧੀਆ ਜਗਹਾ ਬਰਣਆ ਰਹੇ।

ਮੁਫਤ ਪ੍ਰੀਸਿਲ ਚਾਇਲਡ ਿੇਅਰ

65+ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਨਰਜਦਸ਼ਟ ਿੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂੰ ਦਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਖਰਜਚਆਂ
ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱ ਰਿਆਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ

OHIP+ ਰਾਹੀਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ

ਂ ਡੈਂਟਲ
ਇਿੱ ਕ ਨਵੇਂ ਓਨਟਾਰਰਓ ਡਰਿੱ ਗ ਐਡ

ਰਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤਿੱ ਕ

ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਨਰਰਦਸ਼ਟ

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ

ਪਰੀਸਕੂਲ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੂੰ ਮੁਫਤ

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰੀ

ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ

ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਕਫਾਇਤੀ

ਤਰਹਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ

ਜਾਂ OHIP+ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ

ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ

ਹੋਏ ਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਰਕ ਕਦੇ

ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱ ਿੇ ਵਾਲੇ

ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਨਹੀਂ

ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਰਨਰਰਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ

ਪਰਰਵਾਰ ਲਈ ਔਸਤਨ $17,000

ਰਰਹੂੰ ਦਾ। ਓਨਟਾਰਰਓ ਡਰਿੱ ਗ ਬੈਨੇਰਫਟ ਦੀ

ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂੰ ਦਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ

ਬਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਬਿਤਾਂ ਨੂੂੰ

ਸਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਪੇ ਨੂੂੰ ਖਤਮ

ਯੋਗ ਖਰਰਿਆਂ ਲਈ, 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ

ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਰਜਹੜੀਆਂ ਪਰਰਵਾਰ

ਕਰਕੇ, ਇਹ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੇ ਔਸਤ

ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ - ਪਰਤੀ ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਵਅਕਤੀ

ਫੁਿੱ ਲ-ਡੇ ਰਕੂੰ ਟਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $240 ਦੀ

ਲਈ $400, ਹਰ ਜੋੜੇ ਲਈ $600

ਹਨ।

ਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਦੋ ਬਿੱ ਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਿਾਰ ਰਵਅਕਤੀਆਂ
ਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਲਈ $700 - ਦੇ
ਅਰਧਕਤਮ ਤਿੱ ਕ।
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ਰਜਿਣ - ਸਜਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਵੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰਨਾ
ਓਨਟਾਰਰਓ:
•

ਰਨਮਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ਨੂੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੂੰ $14 ਪਰਤੀ ਘੂੰ ਟੇ ਅਤੇ 1, ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੂੰ $15 ਪਰਤੀ ਘੂੰ ਟੇ ਤਿੱ ਕ ਵਧਾ ਕੇ
ਓਨਟਾਰਰਓ ਭਰ ਰਵਿੱ ਿ 1.2 ਰਮਰਲਅਨ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਵਾਧਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਨਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੈਲਦੀ ਹੋਮ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਵਿੱ ਿ, ਰਜਥੇ ਉਹ ਰਰਹਣਾ
ਿਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਰਰਹਣ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੂੰ ਮਾਨਤਾ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ
ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਆਤਮਰਨਰਭਰ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਜੀਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਰਿਆਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਿ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ $750 ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਸਧਾਰਨ ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਗੋ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ/ਅਪ (UP) ਐਕਸਪਰਸ
ੈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਟੀਟੀਸੀ ਰਵਿਕਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ
ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਰਿਆਂ ਨੂੂੰ ਲਗਭਗ $720 ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਘਟਾ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਪਬਰਲਕ
ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਰਡਟ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ $450 ਤਿੱ ਕ ਬਿਾਉਂਦਾ ਹੈ।

•

1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਰਬਜਲੀ ਦੇ ਰਬਲਾਂ ਰਵਿੱ ਿ ਔਸਤਨ 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਰਦਹਾਤੀ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ
ਵਾਸਤੇ 40 ਜਾਂ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਇਹ ਮੂੰ ਗ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਪਆਰਰਆਂ ਤੇ ਰਵਿੱ ਤੀ ਭਾਰ ਨੂੂੰ ਘਟਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਪਾਰਰਕੂੰ ਗ ਲਈ ਪਰਤੀ ਰਦਨ $10 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਜਹੜੇ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਧਕਤਮ ਰੇਟਾਂ ਨੂੂੰ ਘਿੱ ਟੋ
ਘਿੱ ਟ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ।

•

ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ, ਰਨਕਾਸਾਂ ਨੂੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨਔਨ (GreenON) ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੂੰ ਘਟਾ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ ਅਿੱ ਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਇੂੰ ਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ
$7,200 ਤਿੱ ਕ, ਰਖੜਕੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੇ $5,000 ਤਿੱ ਕ , ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਗਰਾਉਂਡ ਸੋਰਸ ਹੀਟ ਪੂੰ ਪ ਲਗਾਉਣ ਤੇ $20,000
ਤਿੱ ਕ ਦੀਆਂ ਬਿਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•

65 ਅਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਵਿ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਸ਼ਂਗਲਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ, ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ ਲਗਭਗ $170 ਦੀ ਬਿਤ, ਮੁਹਿੱਈਆ
ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਸਹਤਮੂੰ ਦ ਬਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਰਿਆਂ ਨੂੂੰ ਦੂੰ ਦਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਮੁਫਤ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਨਯਰਮਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੂੰ ਦਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਿਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।

Ministry of Finance
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ਚਾਇਲਡ ਿੇਅਰ ਜਵੱ ਚ ਜਨਵੇਸ਼ ਿਰਨਾ
ਓਨਟਾਰਰਓ:
•

ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱ ਰਿਆਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤਿੱ ਕ ਪਰੀਸਕੂਲ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੂੰ ਮੁਫਤ
ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਕਫਾਇਤੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱ ਿੇ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰ
ਲਈ ਔਸਤਨ $17,000 ਬਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਬਿਤਾਂ ਨੂੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਜਹੜੀਆਂ ਪਰਰਵਾਰ ਫੁਿੱ ਲ-ਡੇ
ਰਕੂੰ ਟਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•

100,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕ ਹੋਰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉੱਿ – ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ
ਵਾਲੀ, ਰਕਫਾਇਤੀ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਪਹੁੂੰ ਿ ਹੋ ਸਕੇ - ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਰਵਿੱ ਿੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਪਰਤੀਸ਼ਤ
ਲਈ ਸਬਰਸਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਰਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਵਿੱ ਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਕੇ 12 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ
ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਿੱ ਕ ਰਬਹਤਰ ਪਹੁੂੰ ਿ
ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।.

ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਿਯੋਗ ਦੇਣਾ
ਓਨਟਾਰਰਓ:
•

ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ 225,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਰਟਊਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ਮੁਫਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਘਿੱ ਟ
ਅਤੇ ਦਰਰਮਆਨੀ ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਰਟਊਸ਼ਨ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ ; $90,000
ਤਿੱ ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਰਟਊਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ $175,000 ਤਿੱ ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ
ਵੀ ਰਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

•

ਫਾਲ 2018 ਰਵਿੱ ਿ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਦਰਰਮਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਓਸੈਪ (OSAP) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੂੰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਓਨਟਾਰਰਓ ਓਪਨ ਟੈਕਸਟਬੁਕਸ ਪਰਹਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਇਨ ਟੈਕਸਟਬੁਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਾਧਨ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਕੇ 5,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ $520,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬਿਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਓਸੈਪ (OSAP) ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਲਿਕੀਲਾ ਬਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਕਿੱ ਲੇ (ਰਸੂੰ ਗਲ)
ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਕਰਰਜ਼ਆਂ ਦੇ ਓਨਟਾਰਰਓ ਰਹਿੱ ਸੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੱ ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ $35,000 ਸਾਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਹਲਾਂ ਦੇ ਰਨਮਨਤਮ
$25,000 ਤੋਂ $10,000 ਦਾ ਵਾਧਾ।
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ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ (affordability) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ
ਓਨਟਾਰਰਓ:
•

1 ਜਨਵਰੀ, 2107 ਤੋਂ, ਪਰਹਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਲੈਂ ਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਅਰਧਕਤਮ ਰਕਮ ਨੂੂੰ $4,000 ਤਿੱ ਕ ਦੋਗੁਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਘਰ ਨੂੂੰ ਖਰੀਦਣਾ
ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਓਨਟਾਰਰਓ ਰਵਿੱ ਿ ਯੋਗ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੇ ਪਰਹਲੇ $368,000 ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂ ਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

•

ਰੈਂਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਨੂੂੰ ਰਨਜੀ ਮਾਰਰਕਟ ਦੇ ਰਕਰਾਏ ਦੇ ਯੁਰਨਟਾਂ ਤਿੱ ਕ ਵਧਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਹਾਊਰਸੂੰ ਗ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ
ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੂੰ ਮੁੜ ਸੂੰ ਤੁਲਤ ਹੋਣ ਰਵਿੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।
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