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برنامه اقدام انتاریو :محافظت  ،پشتیبانی  ،بازیابی
()Ontario’s Action Plan: Protect, Support, Recover
( Budget 2020بودجه  )2020منابع بیشتری را جهت تقویت امدادگران مراقبت
درمانی و حمایت از مردم و کارفرمایان ارائه نموده وزمینه را برای بازیابی
زیرساخت Ontarioفراهم می نماید.
امروز وزیر امور مالی  Rod Phillipsبرنامه اقدام انتاریو :محافظت  ،پشتیبانی  ،بازیابی  -فاز بعدی برنامه اقدام جامع ،پاسخ به

اثرات جدی  COVID-19روی اقتصاد و سالمت میباشد .برنامه اقدام انتاریو برنامه اقدام انتاریو

در حال حاضر در کل 45

میلیارد دالر برای حمایت در طول سه سال برای در دسترس قرار دادن منابع بهداشتی الزم در نظر گرفته که برای ادامه
محافظت از مردم،با ارائه اقدامات مالیاتی و برنامه های بحرانی به افراد ،خانواده ها و کارآفرینانی که تحت تاثیر
ویروس قرار گرفته اند ،کمک نماید و زیرساختی برای بازیابی اقتصادی درازمدت استان فراهم می آورد.

محافظت
در کل ،پاسخ سالمتی نسبت به  COVID-19در  Ontarioدر حال حاضر  15.2میلیارد دالر در نظر گرفته شده است.
تعهد مالی برای بهداشت COVID-19
در اختیار قرار دادن  4میلیارد دالر

در  Ontarioدر حال حاضر  15.2میلیارد دالر پیش بینی شده است.

دولت با

طی سالهای  2021-22و  2میلیارد دیگر در سالهای  2022-23تا تضمین الزم

برای پاسخگویی استان نسبت به نیازهای در حال تغییر برای مبارزه با همه گیری فراهم گردد .هزینه سال  2020-21شامل
 2.8میلیارد دالر برای کمک به برنامه آمادگی پاییزی برای سالمت مراکز مراقبت بلند مدت و آموزش
( )Fall Preparedness Plan for Health, Long-Term Care and Educationاست که جامع و موثر ترین طرح در کشور
برای تامین تعهدات مالی در زمان موج  COVID-19میباشد .این مبلغ همچنین شامل بودجه تکمیلی برای تامین تختهای
بیمارستان ،پاسخ به عقب افتادگی عملهای جراحی و خرید واکسن آنفوالنزای بیشتر میباشد.

همچنین دولت مبلغ  572میلیون دیگر در بیمارستانهای  Ontarioسرمایه گذاری نموده تا هزینه های اضافی COVID-19
شامل آزمایشl،مراکز ارزیابی ،تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی و  PPEرا پوشش دهد .در کل مبلغ اختصاص داده شده به

بیمارستانها بسیار باالتر از مبلغ تخصیصی سال گذشته بوده و به بیش از  2.5میلیارد دالر خواهد رسید .استان بیش از

 18میلیارد دالر در غالب کمکهای مالی در طول بیش از  10سال برای ساخت و توسعه زیرساختهای بیمارستان و پاسخ به
نیازهای بهبودضروری امکانات شامل تعمیرات و نگهداری برای کمک به مدرنیزه کردن بیمارستانهای  Ontarioاختصاص
داده است.

برای محافظت از عزیزانمان در مراکز مراقبت بلند مدت در مقابل موج دوم  ،COVID-19و برای پاسخ به مسائل درازمدت
در سیستم Ontario ،بیش از نیم میلیارد دالر برای انجام بازسازی های الزم و اقدام برای بهبود جلوگیری و کنترل
عفونت

اختصاص داده است که با این کار خرید وسایل محافظت شخصی ( )PPEو تامین نیروی کار مراقبت درمانی قوی

امکان پذیر میشود.

در حالیکه  Ontario’s Long-Term Care COVID-19 Commissionبررسی خود را تکمیل مینماید،

دولت برای محافظت از افراد آسیب پذیر  Ontarioاقدام فوری به عمل می آورد .استان در نظر دارد مدت متوسط روزانه

مراقبت مستقیم از ساکنین مراکز مراقبت بلند مدت توسط پرستار یا مددکار شخصی ( )PSWرا به  4ساعت در روز افزایش

دهد .این مراقبت اضافی در طول چهار سال آینده اعمال شده و  Ontarioرا در میان سایر استان های کانادا سرآمد خواهد

نمود .این طرح بلندپروازانه نیازمند تغییرات قابل مالحظه در بخش مراقبت بلند مدت شامل استخدام و آموزش دهها هزار نفر

پرسنل جدید خواهد بود.

وزیر امور مالی  Phillipsاظهار نمود« :از روز اول همه گیری ،محافظت از مردم اولویت اول دولت ما بوده است».

«خطرات سالمتی به واسطه  COVID-19همچنان به شدت جدی می باشد .ما در طی موج دوم و پس از آن هر گونه
منابع الزم برای ایمن نگه داشتن افراد منجمله عزیزانمان در مراکز مراقبت بلند مدت و امدادگران قهرمانمان در مراکز
مراقبت درمانی را در دسترس قرار می دهیم.

پشتیبانی
دولت در حال حاضر حدود  13.5میلیارد دالر کمک به افراد و کارآفرینان به عنوان بخشی از برنامه اقدام انتاریو ارائه
می نماید .این کمک اضافی پشتیبانی از خانواده ها ،سالخوردگان ،کسب و کارها و کارکنان در طول موج دوم COVID-19

را تضمین می کند.

برای کمک به پوشش هزینه های اضافی  Covid-19والدین یک بار دیگر مبلغ  200دالر برای هر کودک زیر  12سال و
 250دالر برای بچه ها و نوجوانان  21سال و پایینتر دارای نیازهای ویژه

دریافت خواهند نمود .این بدان معنی است که

یک خانواده با سه فرزند کم سن و سال که یکی از آنها دارای نیازهای ویژه می باشد ،مبلغ  1300دالر در سال 2020
دریافت خواهد نمود.
دولت اقدامات قابل مالحظه ای را برای محافظت از سالمندان به کار بسته تا امکان اقامت طوالنی تر در منزل خودشان
فراهم گردد .استان یک پیشنهاد جدید برای ( Seniors’ Home Safety Tax Creditمعافیت مالیاتی ایمنی خانه های سالمندان
) برای سال مالیاتی  2021ارائه نموده که بر اساس آن  25درصد معافیت برای بازسازی های واجد شرایط تا سقف

 10000دالر داده خواهد شد.سالمندان بدون توجه به درآمد هایشان و فارغ از اینکه بدهی مالیات بر درآمد برای سال 2021
داشته باشند ،واجد شرایط خواهند بود .آندسته از اعضای خانواده که یک فرد سالمندبا آنها زندگی میکند نیز واجد شرایط

خواهند بود.

دولت  Ontarioهمچنان متعهد به حمایت از کارآفرینان در طول این دوره بی سابقه می باشد .دولت  300میلیون دالر
جهت کمک به کسب و کارهای واجد شرایط مستقر

در مناطقی که محدودیت های سالمت عمومی  Stage 2استان الزامی

بوده و یا ا در مناطق تعیین شده به عنوان تعطیلی یا تعطیلی قرار خواهد گرفت .با این کار هزینه های ثابت نظیر مالیات

ملک و صورتحساب برق و گاز تحت پوشش قرار خواهد گرفت .همچنین دولت مبلغ 1.8

میلیارد دالر کمک تحت عنوان

 Support for People and Jobs Fundدر طول دو سال آینده برای پاسخ به نیازهای آتی و ادامه ارائه کمک به مردم در
 Ontarioتخصیص خواهد داد.

وزیر امور مالی Phillipsاظهار نمود COVID-19« :باعث رکود جهانی شده و  Ontarioنیز

باشد« ».هر آمار اقتصادی منفی

از این موضوع مستثنی نمی

نماینده ی فردی که کارش را از دست داده یا یک صاحب مضطرب کسب و کار

کوچک یا خانواده برای برآورده نمودن نیازهای اساسی

دچار مشکل است  ،می باشد.

در حالی که ما به ارائه کمک

های قبلی همچنان ادامه خواهیم داد ،امروز کمک جدیدی را برای افرادی که تحت بیشترین فشار قرار دارند منجمله والدین،
افراد سالمند و صاحبان کسب و کار کوچک اختصاص میدهیم.

بازیابی
در حالیکه تاثیر  COVID-19در Ontarioو کل دنیا برای مدت قابل پیش بینی خواهد بود  Budget 2020ساخت بنیان یک
بازیابی اقتصادی قوی را از طریق رشد اقتصادی آغاز می نماید .دولت در نظر دارد مبلغ  4.8میلیارد دالر به ابتکاراتی
در راستای حمایت از مشاغل اختصاص داده و موانع بازدارنده  Ontarioاز رسیدن به بازیابی قوی به واسطه COVID-19
 ،را برطرف نماید .در میان طرح های پیشنهادی اصلی دولت ،این موارد در نظر گرفته شده است :کاهش قیمتهای برق
از بین برنده مشاغل ،کاهش مالیات مشاغل ،اتصال مناطق بدون خدمات یا دارای خدمات پایین با استفاده از یک سرمایه
گذاری تاریخی در زیرساخت های پهنای باند و ارائه آموزش مهارت به کارکنان — شامل آن دسته از افرادی که تحت

تاثیر همهگیری قرار گرفتند مانند کارکنان صنعت توریسم و گردشگری — برای کمک به آنها برای دستیابی به مشاغلی که
مهارت های با تقاضای باال دارند.

همچنین دولت اقدامی فوری جهت کاهش مالیات کارآفرینان و هموار نمودن راه از طریق کاهش نرخهای باالی مربوط به
مالیات امالک تجاری استان به میزان  88درصد برای بیش از  200000ملک  -یا  94درصد برای کلیه امالک تجاری در
استان در نظر گرفته است .با این کار مبلغ  450میلیون دالر صرفه جویی در سال  2021به دست خواهد آمد که 30
درصد کاهش هزینه را برای بسیاری از کارفرمایان در پی خواهد داشت.

 Ontarioدر اقدامی دیگر ،کمک اضافی در دسترس کارفرمایانی قرار خواهد داد که بیشترین تاثیر را به واسطه COVID-
 19متحمل شده اند . .دولت از برخی از شهرداری ها شنیده است که مایلند ابزارهای بیشتری برای ارائه کمک مالیاتی

هدفمند به کارآفرینان در مناطق خود در نظر بگیرند .برای پاسخگویی به درخواست دولت های محلی Ontario ،پیشنهاد

نموده تا شهرداریها مجوز الزم برای برای کاهش مالیات ملک برای کسب و کارهای کوچک داشته و تعهد مالی استانی
برای تامین همین مقدار کاهش در نظر گرفته شده است .با این کار تا سقف مبلغ  385میلیون دالر در کل کمک مالیاتی
برای عوارض شهری و استانی تا سال  2022-23بسته به میزان ا اختصاص شهرداری برای کسب و کارهای کوچک
ارائه خواهد شد.

همچنین استان ،به اعمال مالیات مشاغل برای  30000کارفرمای دیگر از طریق پیشنهاد افزایش دائم مبلغ معافیت از مالیات
برای  – EHT( Employer Health Taxضریبة صحة صاحب العمل) از  490000دالر تا  1میلیون دالر خاتمه میدهد .با این

کار کارفرمایان بخش خصوصی مبلغ  360میلیون دالر در سال های  2021-22صرفهجویی خواهند نمود که می تواند برای

سرمایه گذاری مجدد در مشاغل و رشد اقتصادی هزینه شود .حدود  90درصد از کارفرمایان به واسطه این کمک اضافی،
هیچگونه مبلغی بابت EHT

پرداخت نخواهند نمود.

در حالی که کارفرمایان  Ontarioرا جایی برای کسب و کار میدانند ،روشن است که قیمتهای باالی برق تجاری و صنعتی
مانعی برای سرمایه گذاری بوده و باعث انتقال برخی از این کسب و کارها به مناطق دیگر میشودBudget 2020 .
طرحی را در نظر گرفته است که بار مالی مربوط به قراردادهای با نرخ های باال را یکبار برای همیشه با کمک
تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر غیربرق آبی برای کارفرمایان  Ontarioبه تدریج کاهش میدهد .از تاریخ  1ژانویه ،2021
بخشی از هزینههای این قراردادها که در دولت قبلی بسته شده است توسط استان تامین بودجه شده و توسط کارفرمایان تحت
قرارداد پرداخت نخواهد شد .این کمک هزینه برق مبالغی را آزاد خواهد نمود که میتواند برای ایجاد مشاغل ،بهتر هزینه

شود .از شروع سال  ،2021کارفرمایان تجاری و صنعتی متوسط و بزرگ به ترتیب به طور متوسط حدود  14و 16
درصد در صورت حساب های خود صرفهجویی خواهند نمود .این بدان معنی است که  Ontarioاز استانی با داشتن

نرخهای برق غیررقابتی به استانی با نرخهای رقابتی در مقایسه با متوسط ایاالت متحده تبدیل خواهد شد.

 Minister Phillipsاظهار نمود« :همه ما در  Ontarioتمرکز خود را بر روی گذار از  Covid-19قرار داده ایم».

«ممکن است فکر کردن به آینده در حالی که هنوز با همه گیری جهانی دست و پنجه نرم می کنیم مشکل باشد اما اگر

تک تک ما مسئولیت خود را انجام دهیم ،کوید  ۱۹را در نهایت پشت سر خواهیم گذاشت .دولت ما مسئولیت دارد موانع

پیش روی رشد الزم برای ایجاد شغل را از میان بردارد .اگر در حالیکه سایر مناطق دنیا اقتصاد خود را ترمیم می کنند،
 Ontarioاز قافله عقب بمانند ،هزینه آن بسیار باال خواهد بود .ما نمی توانیم منتظر بمانیم».

 Budget 2020درمیان دنیایی از عوامل غیر قابل پیش بینی ،شفافیت خود را از طریق تعیین یک برنامه مالی میان مدت
قابل انعطاف بر اساس آخرین پیش بینی های اقتصادی ارائه می نماید .در این بودجه همچنین سناریوهای دیگری گنجانده شده

که نشان دهنده امکان تغییر چشم انداز مالی استان بسته به سرعت بازیابی اقتصادی میباشد .دولت کسری بودجه ای به مبلغ

 38.5میلیارد دالر را برای سال های  2020-21پیش بینی نموده است ،که نسبت به پیش بینی کسری بودجه در سالهای

 First Quarter Finances 21–2020تغییرنیافته و نمایانگر مخارج فوری الزم برای مبارزه  COVID-19می باشد .در میان

مدت دولت پیش بینی کاهش پیوسته بودجه به مبلغ  33.1دالر در سال های  2021-22و  28.2میلیارد دالر در سال های

 23-2022را می نماید .با در نظر گرفتن وضعیت غیر قابل پیش بینی ادامه دار به واسطه هم گیری جهانی دولت در نظر
دارد یک برنامه چند ساله شامل مسیری برای تراز نمودن  Budget 2021را تا  21مارس  2021ارائه نماید.

موارد مهم برنامه اقدام برنامه اقدام انتاریو :محافظت  ،پشتیبانی  ،بازیابی
محافظت-

15.2میلیارد دالر شامل 7.5

 .19موارد مهم بودجه بندی جدید شامل
•

میلیارد دالر تخصیص بودجه جدید برای تعهد مالی ضروریدولت به COVID-

اقدامات زیر می باشد:

افزایش میزان متوسط مراقبت مستقیم روزانه از طرف پرستار یا مددکار شخصی ( )PWSبرای هر نفر ساکن مرکز
مراقبت بلند مدت به  4ساعت در روز در طول یک دوره چهار ساله و تبدیل  Ontarioبه سرآمد ترین استان کانادا در
محافظت از سالمندان .

•

در دسترس قرار دادن  4میلیارد دالر در سال های  2021-22و  2میلیارد دیگر در سالهای  2022-23برای کمک

به محافظت از سالمت افراد و کمک به مبارزه با همه گیری .COVID-19
•

بازگشایی مرکز جدید  Cortellucci Vaughan Hospitalبا برخورداری از اورژانس جدید ،تصویربرداری تشخیصی با
فناوری روز و اتاق های جراحی .این مرکز اولین بیمارستان تازه ساخت در  Ontarioدر طول  30سال گذشته بوده که
ظرفیت خالص جدیدی به سیستم اضافه می نماید.

پشتیبانی13.5 -

میلیارد دالر شامل 2.4

موارد زیر می باشد:

•

میلیارد دالر کمک بیشتر به مردمو مشاغل .موارد مهم منابع مالی جدید شامل

اختصاص  380میلیون دالر به والدین از طریق دور دیگری از پرداختها در پی اختصاص  378میلیون دالر بودجه در
ماه مارس جهت پرداخت  200دالر برای هر فرزند تا سن  12سال و  250دالر برای هر کودک و نوجوان دارای
نیازهای ویژه تا سن  21سال از طریق طرح  .Support for Learnersاین مبلغ به پرداخت هزینههای اضافه COVID-19

مانند فناوری فراگیری از راه دور کمک می کند .این به این معنی است که هر خانواده دارای سه فرزند که یکی از آنها
دارای نیازهای ویژه می باشد مبلغ 1300

دالر در سال  2020برای کمک به پرداخت هزینه های مرتبط با اقالم و

فناوری تحصیلی دریافت خواهد نمود.
•

پیشنهاد یک معافیت مالیاتی جدید برای سال مالیاتی  2021تحت عنوان  — Seniors’ Home Safety Tax Creditیک
معافیت  25درصدی در مورد بازسازیهای

واجد شرایط تا سقف  10000دالر — برای کمک به افراد سالمندبرای ماندن

در خانه هایشان به مدت بیشتر از طریق افزایش ایمنی و امکانات در منزل خودشان سالمندان بدون توجه به درآمد
هایشان و فارغ از اینکه بدهی مالیات بر درآمد برای سال  2021داشته باشند ،واجد شرایط خواهند بود .آن دسته از
اعضای خانواده نیز که با این افراد زندگی کرده و از آنها حمایت می کنند واجد شرایط خواهند بود.

•

سرمایه گذاری به مبلغ  60میلیون دالر دیگر در طول سه سال از شروع  2020-21در ،Black Youth Action Plan

دو

برابر نمودن بودجه اصلی برای توسعه برنامه فعلی و ایجاد جریان توانمندسازی جدید اقتصادی که به نوجوانان سیاهپوست
کمک خواهد نمود تا به موفقیت اجتماعی و اقتصادی دست یابند.
•

سرمایه گذاری  100میلیون دالری در طول دو سال تحت عنوان  Community Building Fundجهت حمایت از سازمان
های توریستی  ،فرهنگی و ورزشی که زیان مالی قابل مالحظهای را به واسطه همهگیری متحمل میشوند.

•

میلیون دالر برای موسسات هنری در  Ontarioبرای کمک به پوشش زیان

ارائه بودجه اضطراری یکباره به مبلغ 25
عملیاتی به وجود آمده به واسطه .Covid-19

•

ارائه یک کمک اضافی به مبلغ 1.8

میلیارد دالر تحت عنوان  People and Jobs Fundدر طول دو سال آینده-22 ،

 2021و  ،2022-23برای تامین تعهدات مالی برای نیازهای آتی و ادامه ارائه کمک به افراد ساکن .Ontario
بازیابی 4.8 -میلیارد دالر برای ارائه حمایتهای جدید جهت ساخت بنیان ترمیم
موارد مهم عبارتند از:

•

اقتصادی قوی از طریق رشد اقتصادی.

سرمایه گذاری اضافی به مبلغ بیش از  680میلیون دالر در طول چهار سال آینده در زیرساخت های پهنای باند که
همراه با تعهدات قبلی ،سرمایه گذاری  Ontarioرا به مبلغ تاریخی نزدیک به  1میلیارد دالر افزایش داده و برقراری
ارتباط میان مناطق در سرتاسر استان را ممکن مینماید.

•

ایجاد اشتغال بیشتر در  Ontarioبا یک طرح جامع برای پاسخ به هزینههای باالی برق از بین برنده اشتغال ،صرفه
جویی برای کارفرمایان صنعتی و تجاری متوسط و بزرگ به ترتیب به میزان حدود  14و  16درصد به طور متوسط در
قبض های برق (که هزینه اضافی به مبلغ 1.3

میلیارد دالر در طول سه سال را در پی خواهد داشت).

•

کاهش مالیات ملک برای کارآفرینان و هموار نمودن مسیر از طریق کاهش نرخهای باالی Business Education Tax
( – BETضریبة التثقیف التجاري) برای بیش از  200000کارفرما یا  94درصد کلیه امالک تجاری در  Ontarioبه نرخی
برابر با  0.88درصد .با این کار بالدرنگ 450

میلیون دالر صرفه جویی سالیانه

ایجاد شده و کاهش هزینه ای به

میزان  30درصد برای بسیاری از کسب و کارها که در حال حاضر مشمول باالترین نرخ  BETدر استان می باشند،
فراهم خواهد آمد.
•

تامین تعهدات مالی به درخواست های دولت های محلی از طریق پیشنهاد اجازه به شهرداری ها برای کاهش مالیات ملک
برای کسب و کارهای کوچک و تعهد استانی برای در نظر گرفتن تقلیلی به میزان برابر با این کاهشها .با این کار تا

سقف مبلغ  385میلیون دالر در کل کمک مالیاتی برای عوارض شهری و استانی تا سال  2022-23-بسته به میزان
اختصاص شهرداری برای کسب و کارهای کوچک ارائه خواهد شد.

•

خاتمه دادن به مالیات مشاغل برای  30000کارفرمای دیگر از طریق پیشنهاد افزایش معافیت دائمی Employer
 – EHT( Health Taxضریبة صحة صاحب العمل) از مبلغ  490000دالر به  1میلیون دالر .با این کمک اضافی حدود 90
درصد از کارفرمایان ،هیچگونه  EHTپرداخت نموده و مبلغ  360میلیون دالر در سال های 2021-22

صرفه جویی در

پی خواهد داشت که می تواند در اشتغال و رشد ،سرمایه گذاری مجدد شود.
•

تعهد به ارائه کمک به ساکنین  Ontarioتا سقف  20درصد برای هزینه های واجد شرایط توریسم  Ontarioبرای تشویق
آنها به گردش امن در  ،Ontarioدر سالی که تعطیالت با اقامت در  Ontarioسپری میشود.

•

ارتباط کارکنان در بخش توریسم و گردشگری و دیگر مشاغلی که بیشترین زیان را از همه گیری داشته اند با آموزش و
اشتغال از طریق سرمایه گذاری به مبلغ  180.5میلیون دالر در طول بیش از سه سال شامل یک استراتژی در بخش
فنی و حرفه ای  100 ،میلیون دالر کمک دیگر جهت تخصیص به سرمایه گذاریها از طریق Employment Ontario
برای آموزش مهارت ها ،یک برنامه طراحی شده مجدد تحت عنوان  ،Second Careerو  59.5میلیون دالر جهت
فراگیری مهارتهای با تقاضای باال.

•

ارائه 500

میلیون دالر در طول بیش از چهار سال برای افزایشاعتبار ،راحتی و دسترسی به خدمات دولتی از طریق

.Ontario Onwards Acceleration Fund
 – EHT( Employer Health Taxضریبة صحة صاحب العمل)

خالصه ای از
•

اقدامات

از ماه ژوئن اشتغال در  Ontarioبه مقدار خالص  838000شغل افزایش یافته و تا ماه سپتامبر اشتغال به سطح 95.8
درصد میزان اشتغال در ماه فوریه  2020رسیده است.

•

پیش بینی می شود میزان واقعی  GDPدر  Ontarioبه میزان  6.5درصد در سال  2020کاهش یافته و در سال 2021
به میزان  4.9افزایش یابد .انتظار می رود رشد اقتصادی  Ontarioهمچنان پس از سال  2021افزایش یافته و پیش

•

طبق ) The Fiscal Sustainability, Transparency and Accountability Act, 2019 (FSTAAدولت باید یک طرح بازیابی
اقتصادی را در شرایطی که بودجه تراز شده در آخرین سال برنامه مالی چند ساله پیشبینی نشده باشد را  ،ارائه
نماید .همچنین در این قانون نیار به تغییرو تامین تعهدات مالی در پاسخگویی به شرایط در حال تغییر پیش بینی شده

بینی می شود  GDPدر سال  3.5 ،2022درصد افزایش یافته و سپس در سال  2.0 ،2023درصد شود.

است .با در نظر گرفتن شرایط بی سابقه و ادامه دار و خطرات مرتبط با همه گیری  ،COVID-19دولت متمم هایی را

در  FSTAAبرای متوقف نمودن ملزومات و گنجاندن یک طرح بازیابیدر  Budget 2020پیشنهاد مینماید.
•

 Ontarioاولین حوزه قضایی در کانادا میباشد که چشم اندازی مالی ارائه مینماید که نشان دهنده تاثیرات بحران COVID-
 19در  Ontario’s Action Planمورخ  25مارس  2020میباشد :واکنش به COVID-19.
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