ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ
ਯੋਜਨਾ
ਓਨਟਾਰਿਓ ਬਜਟ 2018: 10 ਮੁੱ ਖ ਹਾਈਲਾਇਟਾਂ
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ, ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਵਵਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਨਵੇਂ

ਵਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਾਂਤ
ਰ ਭਰ ਵਵਚ
ਿੱ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ
ੋ ਵਿਆਦਾ ਅਵਸਰ ਉਤਪ੍ਨ
ੰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪ੍ਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਈਲਾਇਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
1.

OHIP + ਿਾਹੀਂ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਿ ਦੇ ਸਾਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਫਤ ਰਨਿਰਦਸ਼ਟ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰੀ
ਤਰਹਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੁਰਗ ਨਾਗਵਰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਿਰੂਰੀ

ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਵਹਦਾ।
ੰ
ਓਨਟਾਵਰਓ ਡਰਿੱ ਗ ਬਨ
ੈ ੇ ਵਫਟ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਪ੍ੇ ਨੰ ੂ
ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੇ ਔਸਤ ਬਿੁਰਗ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $240 ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
OHIP+ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 2017 ਓਨਟਾਵਰਓ ਬਜਟ ਵਵਿੱ ਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
2.

ਰਿਆਦਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਿ, ਰਿਆਦਾ ਚੋਣ

ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਚਾਇਲਡ
ਕੇਅਰ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਆਦਾ ਵਕਫਾਇਤੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹਿੱਈਆ

ਕਰਨਾ।ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱ ਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਲਈ ਔਸਤਨ $17,000 ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਬਚਤਾਂ
ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜਹੜੀਆਂ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਫਿੱ ਲ
ੁ -ਡੇ ਵਕੰ ਟਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ

ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਮੁਢਲੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਵਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ੂਰੇ
ਜੀਵਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ।
3.

ਂ ਡਟਲ
ਨਵਾਂ ਓਨਟਾਰਿਓ ਡਿਗ
ੁੱ ਐਡ
ੈਂ
ਪ੍ਰਗ
ੋ ਿਾਮ
ਂ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਗਰਾਮ
ਇਿੱ ਕ ਨਵੇਂ ਓਨਟਾਵਰਓ ਡਰਗ
ਿੱ ਐਡ
ੋਰ
ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ
ੂ
ਕਰਕੇ ਕਮ
ੰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਸਹਤ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਜਾਂ OHIP+ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ

ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੰ ਦਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਯੋਗ ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ,

80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨਾ - ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਲ
ਿੱ ੇ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ $400, ਹਰ ਜੋੜੇ ਲਈ $600 ਅਤੇ ਦੋ
ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਲਈ $700 - ਦੇ ਅਵਧਕਤਮ ਤਿੱ ਕ।
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4.

ਸੀਨੀਅਿਿ ਹੈਲਦੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ
ਨਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰਿ ਹੈਲਦੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ।
ੂ
ਇਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਰਗਾਂ
ੁ
ਦੇ ਘਰ

ਵਵਿੱ ਚ, ਵਜਥੇ ਉਹ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹਦੇ
ੰ ੁ ਹਨ, ਰਵਹਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬਧਤ
ੰ
ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 75
ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਨੰ ੂ ਉਨਾਂਹ ਨੰੂ ਆਤਮਵਨਰਭਰ ਢਗ
ੰ

ਨਾਲ ਜੀਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਵਚਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ $750 ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5.

ਰਿਆਦਾ ਮਿਬੂਤ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਰਬਹਤਿ ਦੇਖਭਾਲ

ਦੇਖਭਾਲ ਤਿੱ ਕ ਵਬਹਤਰ ਪ੍ਹੰ ਚ
ੁ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਵਮਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਠ ਕੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਤੇ 2018-19 ਵਵਿੱ ਚ $822 ਵਮਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧੂ

ਵਨਵੇਸ਼ – ਲਗਭਗ ਇਕ
ਿੱ ਦਹਾਕੇ ਵਵਚ
ਿੱ ਵਕਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕਲਾ
ਿੱ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਿੱ ਡਾ ਵਨਵੇਸ਼ – ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੀ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਬਰਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰੂ

ਵਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਨਵਾਂ
ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ $19 ਵਬਲੀਅਨ ਦਾ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
6.

ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਮਹੁੱ ਤਵਪ੍ੂਿਨ ਹੈ

ਲਿੱਖਾਂ ਹਰ
ੋ ਵਿਆਦਾ ਬਿੱ ਵਚਆਂ, ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਨਟਾਵਰਓ ਭਰ ਵਵਚ
ਿੱ ਮਾਨਵਸਕ

ਵਸਹਤ ਸੰ ਬਧੀ
ੰ ਅਤੇ ਲਤਾਂ ਸਬਧੀ
ੰ ੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਵਬਹਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਦਾ ਤੇਿ ਪ੍ਹਚ
ੰ ੁ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨਾ
- ਕੁਲ ਫੰ ਵਡਗ ਨੰੂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ $17 ਵਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਿੱ ਕ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ।
7.

ਰਬਿਧਜਨਾਂ ਲਈ ਘਿੇਲੂ (ਹੋਮ) ਦੇਖਭਾਲ

ਵਤੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ $650 ਵਮਲੀਅਨ ਦੇ ਵਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਨਜੀ ਸਹਾਰੇ ਦੇ 2.8 ਵਮਲੀਅਨ ਹੋਰ

ਵਿਆਦਾ ਘੰ ਵਟਆਂ ਅਤੇ 284,000 ਹੋਰ ਵਿਆਦਾ ਨਰਵਸੰ ਗ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ
ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੋਰ ਵਿਆਦਾ ਪ੍ਹਚ
ੰ ੁ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
8.

ਰਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਪ੍ੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

ਵਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਪ੍ੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 47, 000 ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹੀ ਪ੍ਹੰ ਚ
ੁ

ਰਾਹੀਂ ਮਿਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ $1.8 ਵਬਲੀਅਨ ਦਾ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਆਦਾ ਵਨਆਂਪ੍ੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ
ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵਜਹੜੀ ਸੂਵਚਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਵਚ
ਿੱ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰ ੂ ਕਾਬਲ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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9.

ਮਫਤ ਰਟਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਨਾ

ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ 225,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ

ਵਟਊਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਘਿੱ ਟ ਅਤੇ ਦਰਵਮਆਨੀ ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਵਟਊਸ਼ਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ; $90,000 ਤਿੱ ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਵਲਆਂ
ਲਈ ਵਟਊਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ $175,000 ਤਿੱ ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵੀ ਵਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
10.

ਰਨਮਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀਆਂ ਨੌਕਿੀਆਂ ਉਤਪ੍ੰ ਨ ਕਿਨਾ

ਵਨਮਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ਨੰੂ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ,ਨੰੂ $14 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰ ਟੇ ਅਤੇ ,1 ਜਨਵਰੀ 2019 ,ਨੰੂ $15

ਪ੍ਰਤੀ ਘੰ ਟੇ ਤਿੱ ਕ ਵਧਾ ਕੇ ਓਨਟਾਵਰਓ ਭਰ ਵਵਿੱ ਚ 1.2 ਵਮਵਲਅਨ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਵਾਧਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ,ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਗਰੈਜੁਏਟਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਿੱ ਛੀਆਂ ,ਚੰ ਗਾ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੰੂ
ਂ ਗਰਥ
ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਤੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਗਡ
ੁ ਿੌਬਜ ਐਡ
ੋ ਪ੍ਲਾਨ
ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਫੰ ਵਡੰ ਗ ਵਵਿੱ ਚ $935 ਵੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।
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