دیکھ بھال اور موقع
فراہم کرنے کا
منصوبہ
روزمرہ زندگی کو مزید قابل استطاعت بنانا
انٹاریواتمام عمرکے لوگوں کو اگے بڑھنے میں معاونت ٗ
کیلے با معنی سرمایہ کاری کررہا ہے جس کا مقصد گھریلو اخراجات کو
کم کرنا اور تیز معاشی تبدیلی کے اس دورمیں زیادہ مالی تحفظ میہا کرناا ہے۔ یہ سرمایہ کاریاں انٹاریو کو رہنے ،کام کرنے اور
خاندان پالنے کیلئے یقینی طور پر بہت عمدہ جگہ بناۓ رکھنے کے لیۓ بہت اہم ہیں ۔

 ۶۵سے زائدالعمر کیلئے مفت نسخہ
جات

قبل از مدرسہ بچے کی مفت دیکھ بھال

دوائی اور دانتوں کی الگتوں کو کم
کرنا

ہر  ۶۵سال سے زائد کیلئے نسخہ جات
ایک نئے انٹاریو ڈرگ اینڈ ڈینٹل پالن کا
مکمل طور پر مفت کرنا اور یہ یقینی بنانا
متعارف کروانا ۸۰ ،فی صد واپس کرنا،
کہ کسی بھی بزرگ کو کبھی بھی
ہر اکیلے شخص کو زیاد سے زیادہ ۴۰۰
ضروری ادویات کے بغیر رینے کی
ڈالر ،ہر جوڑے کیلئے  ۶۰۰ڈالر اور
چارافراد والے خاندان کیلئے  ۷۰۰ڈالر ،ہر ضرورت نہ پڑے۔ انٹریو ڈرگ بینیفٹ کی
ساالنہ کٹوتی اور با ہمی ادائیگی ختم
سال نسخہ جاتی ادویات اور دانتوں کے
کرنے سے انٹاریو کے عمر رسیدہ کو ہر
اخراجات کی اہلیت والوں کیلئئے ،ان کے
لئے جنہیں کام کرنے والی جگہ پر صحت سال  ۲۴۰ڈالر کی بچت ہو گی۔
سے متعلقہ فوائد حاصل نہیں ہیں یا اوہپ
پلس کے زیر سایہ نہیں ہیں۔

خاندانوں کیلئے اڑھائی سال کے قبل از
مدرسہ بچوں کیلئے مفت قابل استطاعت
معیاری دیکھ بھال مہیا کرناجب تک کہ وہ
کنڈرگارٹن کے اہل نہیں ہوجاتے ،ایک
بچے والے خاندان کیلئے اوسطا ۱۷،۰۰
ڈالر کی بچت ،اس سے خاندان کو پورے
دن کے ابتدائی مدرسے کی بچت حاصل
کرکے آگے بڑھنے میں مدد ملے گی-

خانگی اخراجات کیلئے مدد
انٹاریو ہے:


تمام انٹاریو میں طویل مدت سے امنتظر ۲ ،۔ ۱ملین لوگوں کی  ۱جنوری  2018سے کم از کم اجرت 14ڈالر ،اور  ۱جنوری
 2019سے  15ڈالر بڑھائی جائے گی۔



عمر رسیدہ لوگوں کیلئے نیا ہیلدی ہوم پروگرام پیدا کرنا۔ یہ گھر پر رہنے والے عمر رسیدہ لوگوں کی ان متعلقہ اخراجات کو تسلیم
کرتا ہے ،جہاں وہ رہنا چاہتے ہیں۔  75سال اور اس سے زیادہ عمر والوں کیلئے مستحق گھروں کو 750ڈالر تک ساالنہ کا فائیدہ
مہیا کرتا ہے ،یہ انہیں ازادانہ طور پر رہنے میں مدد کرنا ہے اور ان کے گھروں کو قائم رکھنے کی الگتوں کو کم کرنا ہے۔



ایک عام مسافر کو گو ٹرانزٹ یو ،پی ایکسپریس نیٹ ورک اور ٹی ٹی سی کے درمیان نقل و حرکت کے دوران تبدیلی کی الگت کو
تقریبا  ۷۲۰ڈالر کم کرنا اور ۱ ،جوالئی  ۲۰۱۷سے پبلک ٹرانزٹ تیکس کی چھوٹ مہیا کرنا جس سے عمر رسیدہ لوگوں کو ۴۵۰
ڈالر تک کی بچت ہو گی۔



 ۱جوالئ  ۲۰۱۷سے اوسطا  ۲۵فی صد اور  ۴۰سے  ۵۰فی صد تک ،کم امدنی اور دیہی مستحق خانندانوں کے رہائشی
بجلی بلوں کو کم کرنا۔



مریضوں اور انکے عزیزوں کے مالی بہجھ کو کم کرنے کیلئے ان ہسپتالوں سے چاہنا جو دن بھر پارکنگ کے  ۱۰ڈالر
سے زیادہ وصول کرتے ہیں کہ وہ کم قیمت کے پاس پیش کریں جو روزانہ مالقات کرنے والوں کی روزانہ کی زیادہ سے
زیادہ شرح کو کم از کم  ۵۰فی صد کم کریں۔



گرین ان چھوٹوں کے ذریعےاالئشیں گھٹانے ،اخراج کم کرنے اور توانائی کی الگتوں پر رقم بچا کر لوگوں کو اپنے گھروں کو بہتر
بنانے کیلئے انہیں مزید قابل استطاعت بنائیں۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے ،نئی انسولیشن پر  ۷،۲۰۰ڈالر تک کی بچت ،کھڑکیان تبدیل
کروانے پر  ۵،۰۰۰ڈالر تک یا منظور شدہ زمینی ذریعہ سے ہیٹ پمپ لگوانے پر  ۲۰،۰۰۰ڈالر تک ۔



مفت شنگل ٹیکا مہیا کرکے  ۶۵اور  ۷۰کے درمیان عمر رسیدہ لوگوں کو زیادہ صحتمند اور زندگی کو آسان بنانا ،ہر
شخص کیلئے  ۱۷۰ڈالر کی بچتیں۔



انتاریو کی کم آمدنی والے خاندانوں کے  ۱۷سال سے کم عمر کے بچوں کیلئے دانتوں کی حفاظت کی الگت پر بچت کی
خاطر تدارکی ،روزمرہ اور دانتوں کی ہنگامی خدمات مفت۔

بچوں کی دیکھ بھال میں سرمایہ کاری۔
انٹاریو ہے:



اڑھائی سال کے بچوں کیلئے جبتک وہ کنڈر گاٹن کے اہل نہیں ہو جاتے،سکول سے پہلے بچوں کی دیکھ بھال مفت کرنے سے بچوں
کی دیکھ بھال کو مزید معیاری اور قابل استطاعت مہیا کرنا۔ ایک بچے والے خاندان کیلئے اوسطا  ۱۷،۰۰ڈالر کی بچت ہے ،پورے
دن کے کنڈر گارٹن کی رقم بچا کر خاندان بچتوں کو بڑھاوا دے سکتے ہیں۔



 ۱۰۰،۰۰۰سے زیادہ دیکھ بھال کی جگہیں بڑھانا تا کہ زیادہ خاندان بہتر معیار کیلئے زیادہ انتخاب ،حسب استطاعت
بچہ کی دیکھ بھال ۔۔۔۔ اور تمام نئی جگہوں میں سے تقریبا  ۶۰فی صد امدادی رقم لینے والے خانندانوں کیلئے مزید مالی امداد کا
پیش کرنا۔



 ۱۲سال تک کی عمر کے بچوں والے خاندانوں کو سکول سے پہلے ۔۔۔ سکول کے بعد ۔۔۔ دیکھ بھال کے پروگرموں کیلئے بہتر
رسائی دینا ،سکول بورڈوں سے اکثر ایلیمینٹری میں پروگرامز مہیا کرنے کا مطالبہ کرنا۔

طلبا کی مدد کرنا
انٹاریو ہے:



 ۲۲۵،۰۰۰سے زیادہ تمام عمر کے طلبا کیلئے کالج اور یونیورسٹی کی فیس کو مفت کرنا۔ کم اور درمیانی آمدنی والے خاندانوں سے
طلبا کیلئے مفت یا کم فیس دستیاب ہے؛ جو  ۹۰،۰۰۰تک کماتے ہیں انکے لئے پڑھائی مفت ہے ،اور ان خاندانوں کے طلبا جو
 ۱۷۵،۰۰۰تک کماتے ہیں وہ بھی مخیرانہ مدد کے اہل ہیں۔



درمیانی آمدنی والے خاندانوں کے طلبا اور یا جو شادی شدہ ہیں ان کے لئے اوسیپ کے اہل ہونے کے لیئے زیادہ آسان بنانا اور زیادہ
مالی مدد حاصل کرنا ۔



انٹارتیو اکھلی نصابی کتب کے ابتدائیےکے ذریعےمفت آن۔۔ الین نصابی کتب اور تعلیمی وسائل مہیا کرنے سے  ۵،۰۰۰طلبا سے
زیادہ کو  ۵۲۰،۰۰۰ڈالر کی بچت ہونا۔



اوسیپ کی واپس ادایئگی کو زیادہ لچکدار بنانا۔ اکیلے طلبا اپنے طابعلمی قرضوں کا اانٹاریو کا حصہ تب تک واپس ادا کرنا شروع
نہیں کریں گے جبتک وہ کم از کم ساالنہ  ۳۵،۰۰۰ڈالر نہ کمائیں ،گذشتہ  ۲۵،۰۰ہزار ڈالر کی حد میں ۱۰،۰۰۰ڈالر کا اضافہ۔

مکانی استطاعت کو بہتر بنانا
انٹاریو ہے:



 ۱جنوری  ۲۰۱۷سے زیادہ سے زیادہ لیڈ ٹرانسفر ٹیکس واپسی رقم کو دوگنا کرکے پہلی دفعہ گھر خریدنے والوں کیلئے ۴،۰۰ڈالر
کرنے سے زیادہ لوگوں کیلئے آسان بنانا۔ اسکا مطلب ہے کہ انٹاریو میں گھر خریدنے کے اہل اپنے پہلے گھر کی پہلے ۳۶۸،۰۰۰
ڈالر پر لینڈ ٹرانسفر ٹیکس ادا نہیں کریں گے۔



فیئر ہاوسنگ پالن کے تحت کرایہ قابو کو باہر کی مارکیٹ کے کرایہ داری یونٹ کھول کر مکانی مارکیٹ کو واپس متوازن کرنے
میں مدد دینا۔

