NEWS
Ministry of Finance

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ: COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ Ford ਅਤੇ ਮੰ ਤਰੀ Phillips ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਕ ਸਸਹਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਖ਼ਬਰ

25 ਮਾਰਚ, 2020

ਟੋਰੰਟੋ — ਅੱ ਜ, ਸਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ Rod Phillips ਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ: COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ
(ਮਾਰਚ 2020 ਆਰਸਿਕ ਅਤੇ ਸਵੱ ਤੀ ਅੱ ਪ੍ਡੇਟ) ਨੰ ਸਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਸਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਕ ਵਸੀਸਲਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸੱ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ $7 ਸਬਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ
ਯੋਜਨਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਸਗਤੀਆਂ (deferrals) ਰਾਹੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ $10 ਸਬਲੀਅਨ ਹੋਰ
ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ਬੱ ਜਟਾਂ ਦੀ ਰੱ ਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ (cash
flow) ਸਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ $17 ਸਬਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਕਸਰਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਪ੍ਸਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਕ ਸਾਡੀ ਸਸਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਅਤੇ ਆਰਸਿਕਤਾ ਨੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਵੱ ਚ ਵਧੀਕ ਸਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸਤਹਾਸਕ ਪ੍ੱ ਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ $1
ਸਬਲੀਅਨ ਦਾ COVID-19 ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਫੰ ਡ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ
ਸਨਰੰ ਤਰ ਲਚਕਦਾਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਮਸਾਲ $2.5 ਸਬਲੀਅਨ ਦਾ ਰਾਿਵਾਂ ਫੰ ਡ ਅਤੇ $1.3 ਸਬਲੀਅਨ ਦਾ
ਵਧਾਇਆ ਸਗਆ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਫੰ ਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਸਵੱ ਚ ਵਧੀਕ ਸਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ $3.3 ਸਬਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰੱ ਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
“ਸਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਕ ਸਾਡੇ ਮਹਰਲੀ-ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਸਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ਵ
ੇ ਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰ COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ੜ ਹੈ,” ਮੰ ਤਰੀ
Phillips ਨੇ ਸਕਹਾ। “ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਲੋ ਕ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰੱ ਸਿਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਧੀਕ ਵਸੀਲੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸਮਰੱ ਿਾ ਦਾ ਸਵਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੰਬੀ-ਸਮਆਦ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਲ ਸਵਚਲੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰੱ ਸਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਹਤ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰ ਠੱਲਹ ਪ੍ਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਧੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਸਹਤ

▪

COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਉਪ੍ਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ $1.0 ਸਬਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮਰਸਪ੍ਤ
COVID-19 ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਫੰਡ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦੇਣਾ।

▪

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ $935 ਸਮਲੀਅਨ ਦਾ ਸਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਸਮਰੱ ਿਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਸਲੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ $594 ਸਮਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰ ਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਵਧੀਕ 1,000 ਤੀਬਰ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ 500 ਅਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਸਬਸਤਸਰਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ
$341 ਸਮਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰ ਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

▪

COVID-19 ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ, ਚੌਕਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਗ
ੋ ਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਹਤ ਫੰਡਾਂ ਨੰ $160 ਸਮਲੀਅਨ ਤੱ ਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਭਾਸੀ ਸੰ ਭਾਲ (virtual care) ਅਤੇ
Telehealth Ontario (ਟੈਲੀਹੈਲਿ ਓਨਟੈਰੀਓ) ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਸਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ।

▪

ਲੰਬੀ-ਸਮਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਿੇਤਰ ਸਵੱ ਚ ਵਾਧ ਸਮਰੱ ਿਾ ਵਾਸਤੇ $243 ਸਮਲੀਅਨ ਦਾ ਸਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
24/7 ਪ੍ੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਗ (infection) ਨੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ,
ਅਤੇ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਸੱ ਝਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ।

▪

COVID-19 ਨਾਲ ਸਸੱ ਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਰਲੀ-ਕਤਾਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਸਨਿੱਜੀ ਰੱ ਸਿਆਤਮਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਤੀ
ਅਸਹਮ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ $75 ਸਮਲੀਅਨ ਦਾ ਸਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਸਸੱ ਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ $3.7 ਸਬਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰ ਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਲੋ ਕ ਆਪ੍ਣੀ ਸਸਹਤ ਉੱਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ
ਕਰਨ — ਨਾ ਸਕ ਆਪ੍ਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਚੰ ਤਾ ਕਰਨ ਸਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਅਣਸਕਆਸੇ
ਵਾਧ ਖ਼ਰਸਚਆਂ ਨਾਲ ਸਸੱ ਝਦੇ ਹਨ” ਮੰ ਤਰੀ Phillips ਨੇ ਸਕਹਾ। “ਅਸੀਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਵੱ ਚ ਹਰ ਸਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿੋੜੀਹ
ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਸਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਸਜਨਹਾਂ ਨੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ੜ ਹੈ।”
COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਪ੍ਸਰਵਾਰਾਂ, ਕਾਸਮਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵਚਲੀਆਂ ਮੁੱ ਿ ਪ੍ਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ
▪

12 ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱ ਚੇ ਲਈ $200 ਦਾ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਸਚਆਂ
ਲਈ $250 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ, ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਸਨਿੱਜੀ ਸਕਲਾਂ ਸਵੱ ਚ ਦਾਿਲ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, COVID-19

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕਲ ਅਤੇ ਦੈਸਨਕ-ਸੰ ਭਾਲ (daycare) ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧ ਖ਼ਰਸਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਪ੍ਸਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
▪

ਛੇ ਮਹੀਸਨਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱ ਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ Guaranteed Annual Income System (GAINS –
ਗਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੰ ਦੁੱ ਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ।

▪

2020-21 ਸਵੱ ਚ ਸਬਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ $5.6 ਸਬਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ
ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਸਕ 2019 ਬੱ ਜਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵੱ ਚ ਲਗਭਗ $1.5 ਸਬਲੀਅਨ ਵੱ ਧ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਿੇਤਾਂ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਿਪ੍ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ੁੱ ਗਣਯੋਗ ਸਬੱ ਲਾਂ
ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

▪

ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਿੇਤਾਂ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂ-ਦੇ-ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਸਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਿਪ੍ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 45 ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਸਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਸਜਸਨੰ
ਆਫ-ਪ੍ੀਕ (off-peak) ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ੁੱ ਗਣਯੋਗ ਸਬੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਟ ਮੁਤਾਸਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਚੁੱ ਕੇ

ਸਬਜਲੀ ਦੇ ਉਪ੍ਯੋਗ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦ ਉਹ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਨਪ੍ਟਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਵਰਤੋਂ-ਦੇ-ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਸਬਕ ਮੀਟਰ ਚੱ ਲਣ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰ ਸਕਆਂ ਨੰ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
▪

ਇਮਪ੍ਲਾਇਰ ਹੈਲਿ ਟੈਕਸ (EHT) ਛੋਟ ਸਵੱ ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਸਿਾਈ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 57,000
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਸਵੱ ਚ $355 ਸਮਲੀਅਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ।

▪

Low-income Energy Assistance Program (LEAP – ਘੱ ਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਬੱ ਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸੱ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ $9 ਸਮਲੀਅਨ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਬਜਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱ ਸਟਆ ਜਾਂਦਾ।
▪

ਮਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਸਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਪ੍ਆਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਪ੍ੁਸਲਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਅੱ ਗ-ਬੁਝਾਊ
ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰਾਂ (correctional officers) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ
ਸਵਕਲਪ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ।

▪

Ontario Works ਵੱ ਲੋਂ ਸੰ ਚਾਸਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਤੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਦਾ ਸਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ

ਆਰਸਿਕ ਮੰ ਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ
ਇਸ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਕਰਾਇਆ।
▪

ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੇਘਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਰੈਣ-

ਬਸੇਜਰਆਂ, ਜਗਰਜਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ $148 ਜਮਲੀਅਨ ਤੱ ਕ ਵਧਾਉਣਾ
ਤਾਂ ਜੋ COVID-19 ਨਾਲ ਨਜਜੱ ਠਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਜਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ

ਸਕੇ, ਅਜਜਹਾ Consolidated Municipal Service Managers (ਸੰ ਜਚਤ ਨਗਰਪਾਜਲਕਾ ਸੇਵਾ ਮੈਨੇਜਰ)

ਅਤੇ District Social Service Administration Boards (ਜਜਲਹਾ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਜਸੱ ਧੀ
ਫੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਫੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ੜਾਂ ਮੁਤਾਜਬਕ ਵੰ ਡਣਗੇ।
▪

Ontario Student Assistance Program (OSAP – ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ
ਅਤੇ ਸਵਆਜ਼ ਇਕੱ ਠਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਨੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਜੇਬਾਂ ਸਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ੈਸਾ ਬਚੇਗਾ।

▪

ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ Corporate Income Tax Credit (ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਰੈਸਡਟ), Regional

Opportunities Investment Tax Credit (ਿੇਤਰੀ ਮੌਸਕਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਰੈਸਡਟ) ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਵੱ ਚ ਸਪ੍ਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

▪

ਆਸਦਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨੰ $26 ਸਮਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਾਧ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਸਵੱ ਤੀ
ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਆਸਦਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਦਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (First

Nations) ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ਵ
ੇ ਰਾਂ ਅਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰਰੀ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵੱ ਚ ਅਸਜਹੇ ਉਪ੍ਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਸਗਤੀਆਂ (deferrals) ਰਾਹੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ $10 ਸਬਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰ ਡ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਸਨਆਂ ਸਵੱ ਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ (cash flows) ਸਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
▪

ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰ ਚਾਸਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ੰ ਜ ਮਹੀਸਨਆਂ ਤੱ ਕ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੁਆਰਾ $6
ਸਬਲੀਅਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ।

▪

ਆਗਾਮੀ 30 ਜਨ ਨੰ ਸਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੰ ਸਸੱ ਸਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਤਮਾਹੀ ਨਗਰਪ੍ਾਸਲਕਾ ਅਦਾਇਗੀ 90 ਸਦਨਾਂ

ਤੱ ਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ $1.8 ਸਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੰ ਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਨਗਰਪ੍ਾਸਲਕਾਵਾਂ ਨੰ ਵਸਨੀਕਾਂ
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਵੱ ਚ ਸਿਸਗਤੀਆਂ (deferrals) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ

ਲਚਕਦਾਰਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਸਕ ਸਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੰ ਆਪ੍ਣੀ ਫੰ ਡ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਲਣੀ ਜਾਰੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ।
▪

Workplace Safety and Insurance Board (WSIB – ਕਾਰਜ ਸੁਰੱਜਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਬੋਰਡ) ਦੁਆਰਾ $1.9
ਸਬਲੀਅਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰ ਛੇ ਮਹੀਸਨਆਂ ਤੱ ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

“ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਝ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਮੰ ਤਰੀ Phillips ਨੇ ਸਕਹਾ।
“ਇਕੱ ਸਠਆਂ ਸਮਲਕੇ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਅਸਨਸ਼ਸਚਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ (cash

flows) ਦੇ ਰਪ੍ ਸਵੱ ਚ $10 ਸਬਲੀਅਨ ਤੱ ਕ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ਬੱ ਜਟਾਂ ਦੀ ਰੱ ਸਿਆ
ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਸਮਲੇ ਗੀ।”
ਕੁਝ ਤੱ ਿ
▪

‘ਮਾਰਚ 2020 ਆਰਸਿਕ ਅਤੇ ਸਵੱ ਤੀ ਅੱ ਪ੍ਡੇਟ’ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਆਰਸਿਕ ਸਦਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱ ਪ੍ਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਵੇਗੀ।

▪

ਪ੍ਰਾਂਤ 2019–20 ਸਵੱ ਚ $9.2 ਸਬਲੀਅਨ ਦੇ ਸਵੱ ਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2019 ਦੇ ਬੱ ਜਟ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ $1.1 ਸਬਲੀਅਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ 2020–
21 ਸਵੱ ਚ $20.5 ਸਬਲੀਅਨ ਦੇ ਸਵੱ ਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

▪

2020–21 ਸਵੱ ਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ $2.5 ਸਬਲੀਅਨ ਦਾ ਰਾਿਵਾਂ ਕੋਸ਼ ਇਸਤਹਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ।

▪

ਸਰਕਾਰ 15 ਨਵੰ ਬਰ, 2020 ਤੱ ਕ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਬੱ ਜਟ ਸਰਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪ੍ਹੁੰ ਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਆਰਸਿਕ ਪ੍ਰਸਸਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯਗ
ੋ ਅੰਕਸੜਆਂ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੰਬੀ-ਸਮਆਦ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਵਧੀਕ ਸਰੋਤ
▪

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ: COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ (ਮਾਰਚ 2020 ਆਰਸਿਕ ਅਤੇ ਸਵੱ ਤੀ
ਅੱ ਪ੍ਡੇਟ)

▪

COVID-19 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
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