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اونٹاریو کا ایکشن پالن :حفاظت ،مدد ،بازیافت
()Ontario’s Action Plan: Protect, Support, Recover
 2020کے بجٹ میں فرنٹ الئن صحت کی دیکھ بھال کو مستحکم کرنے ،لوگوں
اور کام کرنے والوں کی مدد کرنے ،اور اونٹاریو کی بازیابی کے لئے بنیاد رکھنا
آج  ،وزیر خزانہ راڈ  Phillipsاونٹاریو کا ایکشن پالن جاری کیا :حفاظت ،مدد ،بازیافت  - COVID‑ 19 -کے سنگین
صحت اور معاشی اثرات پر ردعمل کے لئے جامع ایکشن پالن کا اگال مرحلہ۔ اونٹاریو کے ایکشن پالن کے مطابق اب
تین سالوں میں مجموعی طور پر  45ارب ڈالرز کی امداد کی فراہمی کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے
کے لئے صحت کے ضروری وسائل کی فراہمی ،وائرس سے متاثرہ افراد ،کنبے اور مالزمت تخلیق کاروں کی مدد کے
لئے اہم پروگراموں اور ٹیکس کے اقدامات کی فراہمی کی جاسکے ،اور اس صوبے کے لئے مضبوط طویل مدتی معاشی
بحالی کے لئے بنیاد رکھنا۔

حفاظت
مجموعی طور پر ،اونٹاریو کا  COVID-19صحت کا جواب اب ایک متوقع  15.2 $بلین ہے۔ حکومت 22-2021ء میں 4

بلین ڈالر اور  23–2022میں مزید  2بلین ڈالر کی فراہمی میسّر بنا رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ اس وبا کے

خالف جنگ میں ترقیاتی ضروریات کے لئے صوبہ ذمہ دار رہ سکے۔  21–2020کے اخراجات میں  2.8$بلین شامل ہیں
جو کے صحت ،طویل مدتی نگہداشت ،تعلیم اور موسم خزاں کی تیاری کے منصوبے کی حمایت کرتا ہے
(- COVID-19 - )Fall Preparedness Plan for Health, Long-Term Care and Educationکی دوسری لہر کا جواب دینے
کے لئے ملک کا سب سے جامع اور مضبوط منصوبہ۔ اس میں ہسپتال کے بستروں کی ،جراحی کے بیک بالگ سے
نمٹنے اور اضافی انفلوئنزا ویکسین خریدنے کے لئے اضافی فنڈنگ بھی شامل ہے۔
حکومت اونٹاریو کے اسپتالوں میں  572ملین ڈالرز کی اضافی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے تاکہ  -COVID-19کے
اضافی اخراجات کی مدد کی جاسکے ،جن میں ٹیسٹنگ ،تشخیصی مراکز ،لیبارٹری اور طبی سامان ،اور پی پی ای شامل
ہیں۔ اس سے ہسپتالوں کو مجموعی فنڈنگ اس سے اوپر اور اس سے بھی زیادہ ہے جو پچھلے سال فراہم کی گئی تھی
جو  2.5 $بلین سے زیادہ ہے۔ صوبہ  10سالوں میں ہسپتال کے نئے اور وسعت پذیر انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لئے
 18بلین ڈالرز سے زیادہ کیپیٹل گرانٹ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اونٹاریو کے اسپتالوں کو جدید بنانے میں مدد
کے لیے اور مرمت اور بحالی سمیت فوری اپ گریڈ کو حل کرنے کے لیے ہے۔

  COVID-19کی دوسری لہر سے طویل مدتی نگہداشت میں اپنے پیاروں کی حفاظت کے لئے ،اور نظام میں دیرینہامور کو دور کرنے کے لئے ،اونٹاریو نصف ارب ڈالر سے زیادہ کی بحالی اور انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول کو
بہتر بنانے کے اقدامات کے قابل بنا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ذاتی حفاظتی سازوسامان (پی پی ای) کی خریداری کے
لئے ،اور صحت کی نگہداشت سے متعلق مضبوط افرادی قوت تیار کرنے کی اجازت کی خاطر۔ جب کہ اونٹاریو کا طویل
مدتی نگہداشت  COVID-19کمیشن اپنی جائزہ مکمل کر رہا ہے  ،حکومت اونٹاریو کے سب سے زیادہ کمزور لوگوں کی
حفاظت کے لئے فوری طور پر کام کر رہی ہے۔ صوبہ کا نرس یا ذاتی معاون کارکن (پی ایس ڈبلیو) کی طرف سے
طویل مدتی نگہداشت کے اوسطا افراد کی اوسطا براہ راست نگہداشت میں دن میں چار گھنٹے تک اضافہ کرنے کا ارادہ
ہے۔ اس اضافی نگہداشت کو اگلے چار سالوں میں مرحلہ وار کردیا جائے گا اور اونٹاریو کینیڈا کے صوبوں میں
سرفہرست ہوگا۔ اس بلند نظر منصوبے کے لیے طویل مدتی نگہداشت کے شعبے میں نمایاں تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی،
جس میں دسیوں ہزار نئے عملے کی بھرتی اور تربیت شامل ہے۔
وزیر  Phillipsکہا "،پہلے دن سے اس وبائی بیماری سے لوگوں کی حفاظت ہماری حکومت کی اولین ترجیح رہی ہے۔"

" COVID-19کے صحت کے خطرات انتہائی سنگین ہیں۔ ہم لوگوں کو سالمت رکھنے کے لئے ہر ضروری وسائل مہیا

کر رہے ہیں ،بشمول اپنے پیاروں کو طویل مدتی نگہداشت میں اور دوسری لہر کے دوران اور اس سے آگے کے اپنے
فرنٹ الئن ہیلتھ کیئر ہیرو کو بھی شامل کرتے ہوے۔

مدد
اونٹاریو کے ایکشن پالن کے تحت حکومت اب لوگوں اور مالزمت تخلیق کاروں کے لئے تخمینے کے لئے  13.5بلین
ڈالرز فراہم کررہی ہے۔ اس اضافی ریلیف سے  COVID-19اور اس سے آگے کی دوسری لہر کے ذریعے کنبہ ،بزرگ،
کاروبار اور کارکنان کی مدد کی جائے گی۔
 -COVID-19کے کچھ اضافی اخراجات کو پورا کرنے میں مدد کے لیے ،والدین کو ایک بار پھرسے  12سال کے کم

عمر بچے کے لیے  $200اور خصوصی ضروریات کے حامل بچوں اور نوجوانوں کے لیے  $250ملیں گے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا خاندان جس میں تین چھوٹے بچے ہوں ،جن میں سے ایک کی خصوصی ضروریات ہیں،
اسکو  2020میں  1,300$ملیگے۔

سینئروں کی حفاظت کے لئے حکومت اہم اقدامات کررہی ہے اور انہیں زیادہ دیر تک اپنے گھروں میں رہنے کی اجازت
دے رہی ہے۔ صوبہ  2021میں ٹیکس لگانے والے سال کے لئے ایک نئے ( Seniors' Home Safety Tax Creditسینئرز
کے ہوم سیفٹی ٹیکس کریڈٹ) کی تجویز کر رہا ہے ،جو  10,000$تک کے اہل تزئین و آرائش پر  25فیصد کریڈٹ

فراہم کرے گا۔ عمر رسیدہ افراد اپنی آمدنی سے قطع نظراوراس کی کہ  2021میں انکم ٹیکس واجب االدا ہوں یا نہیں
کے اہل ہوں گے۔ کنبہ کے افراد جن کے ساتھ بزرگ رہائش پزیر ہوں وہ بھی اہل ہوں گے۔
اونٹاریو حکومت اس بے مثال وقت میں مالزمت تخلیق کرنے والوں کی مدد کے لئے پرعزم رہیگی۔ حکومت ان
عالقوں میں اہل کاروبار کے لئے  300$ملین کی امداد فراہم کررہی ہے جہاں پر قابو پانے یا الک ڈاؤن کے درجہ بند
عالقوں میں صحت سے متعلق صحت عامہ کی پابندیاں ضروری ہیں یا آگے جا کرہوگی ۔ اس سے جائیداد کے ٹیکس اور
توانائی کے بل جیسے مقررہ اخراجات کو پورا کرنے میں مددی ملیگی ۔ اُبھرتی ہوئی ضروریات کے لئے ذمہ دار
رہنے اور اونٹاریو کی عوام کے لئے معاونت فراہم جاری رکھنے کے لئے حکومت آئندہ دو سالوں میں لوگوں اور
مالزمت کے فنڈ کے ( )Support for People and Jobs Fundلئے اضافی  1.8$بلین ڈالر فراہم کررہی ہے۔

وزیر  Phillipsکہا COVID-19" ،عالمی سطح پر کساد بازاری کا سبب بنی ہے اور اونٹاریواس کا استثنی نہیں بنا ہے۔"

"ہر منفی معاشی اعدادوشمار ایک ایسے شخص کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی مالزمت کھو ُچکا ہو ،ایک بے چین

چھوٹے کاروبار کا مالک یا کنبہ پورا کرنے کے لئے جدوجہد کرنے واال خاندان ہو۔ آج ہم ان لوگوں کو نئی مدد فراہم
کررہے ہیں جو پہلے سے فراہم کی گئی چیزوں کی تعمیل کرتے ہوئے والدین ،بزرگ اور چھوٹے کاروباری مالکان
سمیت سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔

بازیافت
اگرچہ  COVID-19مستقبل میں اونٹاریو اور پوری دنیا کو متاثر کرے گا ،لیکن  2020( Budget 2020کے بجٹ) میں ترقی
کی وجہ سے مضبوط معاشی بحالی کی بنیاد تیار کرنا شروع کردی گئی ہے۔ حکومت ان اقدامات میں  4.8$بلین کی
سرمایہ کاری کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جو نوکری پیشہ کی مدد کریں گے ،اور ان رکاوٹوں کو دور کریں
گی جو اونٹاریو کو  COVID 19 -سے مضبوط بحالی سے روکیگی ۔ حکومت کی طرف سے تجویز کردہ اہم اقدامات
میں مالزمت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی ،مالزمتوں پر ٹیکس میں کمی ،غیر محفوظ اور زیر طبق طبقات کو براڈ بینڈ
انفراسٹرکچر میں تاریخی سرمایہ کاری سے جوڑنا ،اور کارکنوں کو مہارت کی تربیت مہیا کرنا شامل ہیں -جن میں وبائی
امراض سے متاثرہ افراد بھی شامل ہیں۔ جیسے کہ سیاحت اور مہمان نوازی کے کارکنان -اعلی مطالبہ کی مہارت کی

ضرورت والی مالزمتوں سے مربوط ہونے میں ان کی مدد کرنے کے لئے۔
حکومت روزگار بنانے والوں کے لئے ٹیکس کم کرنے اور کھیل کے میدان کو برابر کرنے کے لئے بھی فوری طور
پر عمل کر رہی ہے جس میں  200،000سے زائد امالک کے لئے اعلی صوبائی کاروباری امالک ٹیکس کی شرحوں کو
 0.88فیصد کی شرح سے کم کیا جایگا -اس سے  2021میں ساالنہ بچت میں  450$ملین بنیں گے ،جو بہت سے مالکان
کے لئے  30فیصد کمی کی نمائندگی کرتا ہے۔
اونٹاریو  COVID‑19 -سے زیادہ متاثر ہونے والے آجروں کے لئے اضافی مدد فراہم کرنے کے لئے ایک قدم اور آگے
بڑھ رہا ہے۔ حکومت نے کچھ میونسپلٹیوں سے سنا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں مالزمت تخلیق کرنے والوں کو زیادہ
سے زیادہ ہدف بنا کر ٹیکس سے متعلق امداد فراہم کرنے کے لیے اضافی اوزار چاہیں گے۔ اونٹاریو میونسپلٹیوں کو
چھوٹے کاروباروں کے لئے پراپرٹی ٹیکس کم کرنے کی صالحیت اور ان کمیوں کو مماثل بنانے پر غور کرنے کی
صوبائی وابستگی فراہم کرنے کی تجویز پیش کرکے مقامی حکومتوں کی درخواستوں کا جواب دے رہی ہے۔ اس سے

 2022-23تک بلدیات کو اختیار کرنے کے لحاظ سے چھوٹے کاروباروں کو کل میونسپل اور صوبائی پراپرٹی ٹیکس سے
متعلق چھوٹ میں  385$ملین کی امداد ملیگی ۔
صوبہ  – EHT( Employer Health Taxایمپالئر ہیلتھ ٹیکس) مستثنی  $490،000سے بڑھا کر  $10الکھ کرنے کی تجویز

پیش کرتے ہوئے مزید  30،000مالزمین کے لئے نوکریوں پر ٹیکس ختم کررہا ہے۔ اس سے  22–2021میں نجی شعبے

کے آجروں کو  $360ملین کی بچت ہوگی جو مالزمتوں اور ترقی جیسے کاموں میں لگائے جاسکتے ہیں۔ اس اضافی مدد
کی وجہ سے تقریبا  ٪90مالزمین  EHTکی ادائیگی نہیں کریں گے۔

جب مالکان اونٹاریو کو کاروبار کرنے کی جگہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں ،تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ صوبے
کی اعلی تجارتی اور صنعتی بجلی کی قیمتیں سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹ ہیں جس کی وجہ سے ان میں سے
کچھ کہیں اور جانے کا سبب بنتے ہیں۔  Budget 2020میں اونٹاریو کے اعلی الگت والے معاہدوں کے  -بغیر ہائیڈرو
قابل تجدید توانائی پیداواریوں کے ساتھ مالکان پر بوجھ کم کرنے کے منصوبے کی نشاندہی کی گئی ہے ،جو ایک بار
اور سب کے لئے ختم ہو جاییگی۔ یکم جنوری 2021 ،سے ،ان معاہدوں کی الگت کا ایک حصہ ،جو گذشتہ حکومت
کے تحت داخل ہوا تھا اُنکو صوبے کے ذریعہ مالی اعانت فراہم کی جائے گی ،شرح ادا کرنے والے سے نہیں۔ بجلی کی
الگت سے ریلیف سے پیسہ آزاد ہوگا جو روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں بہتری کے طور پر خرچ ہوگا۔ درمیانے قد
اور بڑے صنعتی اور تجارتی آجروں کو  2021میں شروع ہونے والے اپنے بلوں پر اوسطاّ بالترتیب  14اور  16فیصد
کی بچت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹاریو بجلی کی کم قیمتوں سے اُن قیمتوں تک پہنچے گا جو یونایٹڈ سٹیٹس میں
ّ
اوسط سے زیادہ مسابقتی ہیں۔
وزیر فلیپس نے کہا" ،اونٹاریو میں ہم سب  COVID-19سے گزرنے پر مرکوز ہیں۔ "اب بھی عالمی وبائی مرض سے
نمٹنے کے دوران مستقبل کے بارے میں سوچنا مشکل ہوسکتا ہے ،لیکن اگر ہم سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو آخر
 COVID-19ہمارے پیچھے ہو گا۔ ہماری حکومت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مالزمت کے مواقع پیدا کرنے کے
لئے حائل رکاوٹوں کو دور کرے۔ اس بات کی قیمت بہت ہے کہ اگر اونٹاریو پیچھے ہوجاتا ہے جبکہ باقی دنیا کی
صحت یابی ٹھیک ہوجاتی ہے۔ ہم انتظار کرنے کا متحمل نہیں ہوسکتے ہیں۔
 2020کا بجٹ جدید معاشی تخمینوں پر مبنی لچکدار درمیانی مدت کے مالی منصوبے کا خاکہ پیش کرکے  ،بے یقینی
کی دنیا کے درمیان شفافیت فراہم کرتا ہے۔ یہ متبادل منظرنامے بھی پیش کرتا ہے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاشی
بحالی کی رفتار پر منحصر ہے کہ کس طرح صوبے کا مالی نقطہ نظر تبدیل ہوسکتا ہے۔ حکومت  21–2020کے لئے
 38.5$بلین کے خسارے کی پیش گوئی کررہی ہے ،جو  21–2020( First Quarter Finances 21–2020کے پہلے سہ ماہی
فنانس) کے وقت خسارے کی پیش گوئی سے کوئی بدالؤ نہیں ہے

اور  - COVID-19کے خالف جنگ کے لئے ضروری

اخراجات کی عکاسی کرتی ہے۔ درمیانی مدت کے دوران ،حکومت  22–2021میں  33.1 $بلین اور  23–2022میں $
 28.2بلین کے خسارے میں مسلسل کمی کی پیش گوئی کر رہی ہے۔ عالمی وبائی مرض مسلسل غیر یقینی صورتحال کا
اعتراف کرتے ہوئے ،حکومت  2021( Budget 2021کے بجٹ) میں  31مارچ  2021تک متعدد سالہ منصوبہ پیش کرنے
کا ارادہ رکھتی ہے۔

اونٹاریو کے ایکشن پالن کی جھلکیاں :حفاظت ،مدد ،بازیافت
حفاظت  $15.2 -بلین ،بشمول نئے فنڈ میں  $7.5بلین COVID-19 - ،پر حکومت کے فوری ردعمل کے لئے۔ نئی

فنڈنگ کی جھلکیاں یہ ہیں:
•

نرس یا ذاتی معاون کارکن (پی ایس ڈبلیو) کی طرف سے ہر طویل مدتی نگہداشت میں اوسطا ّ براہ راست
نگہداشت میں چار سال کی مدت میں چار گھنٹے تک اضافہ ،جس سے اونٹاریو ہمارے سینئرز کی حفاظت میں
کینیڈا کے صوبوں میں سرفہرست ہوتا ہے۔

•

2021-22ء میں  $4بلین اور  23–2022میں مزید  $2بلین لوگوں کی صحت کی حفاظت کے لئے اور
 COVID-19وبائی امراض کے خالف جنگ کی حمایت کرنے کے لئے وقف کرنا۔

•

ایک نئے ایمرجنسی روم ،جدید ترین تشخیصی امیجنگ اور آپریٹنگ کمرے کے ساتھ Cortelluci Vaughan
 Hospitalکی نئی سائٹ کو کھولنا۔ یہ اونٹاریو میں  30سالوں میں ُکھلنے واال پہال نیا ہسپتال ہے جو اس نظام
میں نئی صالحیت پیدا کرتا ہے۔

مدد  $13.5 -بلین ،بشمول لوگوں اور مالزمتوں کے لئے  $2.4بلین کی اضافی امداد۔ نئی فنڈنگ کی جھلکیاں یہ ہیں:
•

ادائیگی کے دوسرے دور کے ذریعے والدین کو  $380ملین فراہم کرنا،سپورٹ فار لینرز اقدام

( )Support for Learners Initiativeکے ذریعہ  $378ملین کی مالی امداد کے بعد مارچ میں  12سال تک کے

ہر بچے میں  $200اور  21سال تک کی عمر کے خصوصی ضروریات کے ہر بچے کو  $250فراہم کرنا -یہ

 COVID-19کے اضافی اخراجات ،جیسے آن الئن ٹکنالوجی سیکھنے کے لئے مدد کرے گا اس کا مطلب یہ ہے
کہ ایک ایسے خاندان جس میں تین چھوٹے بچے ہوں ،جن میں سے ایک کی خصوصی ضروریات ہیں ،اُنکو
تعلیمی سامان اور ٹکنالوجی سے متعلق اخراجات کی تکمیل کے لئے  2020میں  $1300ملیگے۔
•

 2021ٹیکس سال کے لئے نئے ( Seniors' Home Safety Tax Creditسینئرز کے ہوم سیفٹی ٹیکس کریڈٹ کی تجویز

پیش) کرنا $10،000 -تک کی اہل تزئین و آرائش پر  25فیصد کریڈٹ -تاکہ اپنے گھروں کو زیادہ محفوظ اور زیادہ

قابل رسائی بنا کر گھروں میں زیادہ دیر تک قیام پزیر رہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی آمدنی سے قطع نظر اور اس کے
کہ  2021میں انکم ٹیکس واجب االدا ہوں یا نہیں اس کے اہل ہوں گے۔ کنبہ کے افراد کے ساتھ رہنے والے اور ان
کی مدد کرنے والے بھی اہل ہوں گے۔
•

بلیک یوتھ ایکشن پالن میں  21–2020سے شروع ہونے والے تین سالوں میں  $60ملین کی اضافی سرمایہ
کاری ،اس موجودہ فنڈ کو بڑھانے اور ایک نیا معاشی با اختیار سلسلہ تیار کرنے کے لئے اپنے بنیادی فنڈز کو
دُوگنا کرنے سے معاشرتی اور معاشی کامیابی کے حصول میں سیاہ فام نوجوانوں کی مدد کرے گی۔

•

( Community Building Fundکمیونٹی بلڈنگ فنڈ) کے لئے دو سالوں میں  $100ملین کی سرمایہ کاری جس میں
کمیونٹی سیاحت ،ثقافتی اور کھیلوں کی تنظیموں کی مدد کی جاسکتی ہو جو وبائی امراض کی وجہ سے اہم مالی
دباؤ کا سامنا کررہے ہیں۔

•

اونٹاریو کے فنون لطیفہ کے اداروں کو  COVID-19کے نتیجے میں ہونے والے آپریٹنگ نقصانات کو پورا کرنے
کے لیے ایک وقتہ  $25ملین کے ہنگامی فنڈز کی فراہمی۔

•

اگلے دو سالوں میں لوگوں اور مالزمت کے فنڈ ( )Support for People and Employment Fundمیں اضافی
 $1.8بلین کی فراہمی 22–2021،اور  ،23–2022جو ابھرتی ہوئی ضروریات کے لئے جوابدہ رہیں اور اونٹاریو
کی عوام کے لئے امداد فراہم کرتے رہیں۔

بازیافت -معاشی نمو کی مضبوط بحالی کے لئے فاؤنڈیشن بنانے کے لئے  $4.8بلین کی نئی معاونت۔ جھلکیوں میں شامل:
•

اگلے چار سالوں میں بروڈ بینڈ انفراسٹرکچر میں  $680ملین سے زائد کی اضافی سرمایہ کاری کرنا ہے جس

نے اپنے سابقہ وعدوں کے ساتھ مل کر ،اونٹاریو کی سرمایہ کاری کو ایک تاریخی  $1بلین تک بڑھایا ہے
تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ صوبے بھر کی کمیونٹی منسلک رہیں۔
•

اونٹاریو میں مالزمت سے ہونے والے بجلی کے زیادہ اخراجات کو حل کرنے کے لئے ایک جامع منصوبے
کے ساتھ مزید مالزمتیں النا ،درمیانے درجے کے اور بڑے صنعتی اور تجارتی آجروں کو ان کے بجلی کے
بلوں پر بالترتیب  14اور  16فیصد بچت دینا( ،اضافی اخراجات پر تین سال کے دوران  $1.3بلین)۔

•

نوکری بنانے والوں پر پراپرٹی ٹیکس میں کمی اور  200،000سے زیادہ آجروں کے لئے
 - BET( Business Education Taxاعلی بزنس ایجوکیشن ٹیکس) میں کمی ،یا اونٹاریو کے تمام کاروباری جائیدادوں
میں سے  94فیصد کو کم کرکے  0.88فیصد کی شرح سے کھیل کے میدان کو برابر کرنا ہے۔ اس سے ساالنہ
بچت میں فوری طور پر  $450ملین کی آمدنی ہو رہی ہے اور بہت سے کاروباروں میں اس وقت صوبے میں
 BETکی شرح سب سے زیادہ ہے۔

•

چھوٹے کاروباروں کے لئے پراپرٹی ٹیکس کم کرنے کی اہلیت اور بلدیہ کو ان کمیوں کے مالپ پر غور کرنے
کی صوبائی عزم فراہم کرنے کی تجویز پیش کرکے مقامی حکومتوں کی درخواستوں کا جواب۔ اس سے -2022
 23تک بلدیات کو اختیار کرنے کے لحاظ سے چھوٹے کاروباروں کو ُکل میونسپل اور صوبائی پراپرٹی ٹیکس
سے متعلق چھوٹ میں  $385ملین کی امداد م ملیگی ۔

•

نوکریوں پر اضافی  30،000مالزمین کے لئے ٹیکس ختم کرنا ،مستقل طور پر مالزمت کرنے والے
) Employer Health Tax (EHTکو مستثنی کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے  $490،000سے بڑھا کر $10
الکھ کردی جائے گی۔ اس اضافی ریلیف کے ساتھ  90فیصد کے قریب مالزمین کوئی ای ایچ ٹی ادا نہیں کریں
گے ،جس سے  22–2021میں انہیں  $360ملین کی بچت ہوگی جو مالزمتوں اور ترقی کے کاموں میں لگائے
جاسکتے ہیں۔

•

اونٹاریو کے رہائشیوں کو اونٹاریو کے سیاحت کے اخراجات کے لیے  20فیصد تک کی مدد فراہم کرنے کا عہد
کرنا ،تاکہ اونٹاریو قیام کے سال 2021 ،میں اونٹاریو کو محفوظ طریقے سے دریافت کرنے کی ترغیب دے
سکے-

•

سیاحت اور مہمان نوازی کے شعبے میں کارکنوں اور  3سے زائد سالوں میں  $180.5ملین کی سرمایہ کاری
کے ساتھ وبائی بیماری سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد کو مربوط کرنا ،ایک ہنر مند تجارت کی
حکمت عملی سمیت ،مہارتوں کی تربیت کے لئے روزگار اونٹاریو کے ذریعہ ایک اضافی  $100ملین کی
سرمایہ کاری ،دوسرا کیریئر پروگرام ،اور
ڈیزائن ( )Second Careerکیا گیا ہے۔

•

 -مانگ مہارتوں کو حاصل کرنے کے لئے  $59.5ملین کو دوبارہ

( Ontario Onwards Acceleration Fundاونٹاریو اونورڈس ایکسلریشن فنڈ) کے توسط سے سرکاری خدمات کو

زیادہ قابل اعتماد ،آسان اور قابل رسائی بنانے کے لئے چار سالوں میں  $500ملین کی فراہمی۔

فوری حقائق
•

از بعد جون ،اونٹاریو میں  838،000خالص مالزمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور ستمبر تک ،روزگار فروری
 2020کی سطح کے  95.8فیصد تک پہنچ گیا ہے۔

•

 2020میں اونٹاریو کی حقیقی جی ڈی پی میں  6.5فیصد کمی اور  2021میں  4.9فیصد اضافے کا امکان ہے۔
توقع ہے کہ  2021کے بعد اونٹاریو کی معاشی نمو جاری رہے گی 2022 ،میں حقیقی جی ڈی پی میں 3.5
فیصد اضافے کا امکان ہے جبکہ  2023میں اس کی شرح نمو  2.0فیصد ہوجائے گی۔

•

( Fiscal Sustainability, Transparency and Accountability Act, 2019 )FSTAAکے تحط ،حکومت سے مطالبہ
کیا جاتا ہے کہ متعدد سالہ مالی منصوبے کے آخری سال میں متوازن بجٹ پیش نہ ہونے کی صورت میں بحالی
کا منصوبہ شائع کیا جائے گا۔ یہ ایکٹ لچک کی ضرورت کو بھی تسلیم کرتا ہے اور بدلتے ہوئے حاالت کا
جواب دینے کی صالحیت فراہم کرتا ہے۔ COVID 19 -وبائی امراض سے وابستہ مسلسل اور بے مثال غیر یقینی
صورتحال اور خطرات کے پیش نظر ،حکومت  2020کے بجٹ میں بحالی کا منصوبہ شامل کرنے کی ضرورت
کو روکنے کے لئے ایف ایس ٹی اے اے میں ترمیم کی تجویز کر رہی ہے۔

•

اونٹاریو کینیڈا کا پہال دائرہ کار تھا جس نے مالی نقطہ نظر جاری کیا جس میں اونٹاریو کے ایکشن پالن 25
مارچ  2020میں  COVID-19بحران کے اثرات کی عکاسی کی گئی۔  COVID-19کے جواب میں۔

اضافی وسائل
اونٹاریو کا ایکشن پالن :حفاظت ،مدد ،بازیافت
پس منظر — پس منظر حفاظت کریں — فوری  CoVID-19کو جواب
سپورٹ -لوگوں اور نوکریوں کی حمایت کرنا
پس منظربازیافت -ترقی کے ضوابط پیدا کرنا
پس منظراونٹاریو کے مالی معامالت کو ذمہ داری اور شفاف طریقے سے سنبھالنا
پس منظراونٹاریو کے ایکشن پالن کی جھلکیاں:حفاظت ،مدد ،بازیافت
اونٹاریو معاشی کھاتہ ۔ 2020کی دوسری سہ ماہی
اونٹاریو کا ایکشن پالنCOVID :ڈ  19پر جواب دینا

