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طرح اﺟراﯾﯽ اﻧﺗﺎرﯾوﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣت ﻣردم و اﻗﺗﺻﺎدﻣﺎن:
ﺑودﺟﮫ  2021ﻣﺑﻠﻎ اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳﺗﺎن ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-را ﺑﮫ  51ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﻣﯾرﺳﺎﻧد
ﺗورﻧﺗو  -اﻣروز  ،Peter Bethlenfalvyوزﯾر اﻗﺗﺻﺎد و رﺋﯾس ﺧزاﻧﮫ داری ،طرح اﺟراﯾﯽ اﻧﺗﺎرﯾو را اﻋﻼم ﻧﻣود:ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣت
ﻣردم و اﻗﺗﺻﺎدﻣﺎن ) (Ontario's Action Plan: Protecting People's Health and Our Economyﺑودﺟﮫ  2021ﻓﺎز ﺑﻌدی
ﭘﺎﺳﺦ اﻧﺗﺎرﯾو ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-و دوﻣﯾن ﺑودﺟﮫ دوﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در طول ھﻣﮫ ﮔﯾری اراﺋﮫ ﻧﻣوده اﺳت.
وزﯾر  Bethlenfalvyاظﮭﺎر ﻧﻣود» :ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑدون ﻣردم ﺳﺎﻟم ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد ﺳﺎﻟم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .در طول ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ ﺗﻣرﮐز ﺧود را
ﺑر روی ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣردم در ﺑراﺑر ﮐووﯾد 19-ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﻣوده اﯾم .ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری را ﭘﯾش رو ﺑﮫ ﺧود دارﯾم .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوزﯾﻊ واﮐﺳن در
ﺳرﺗﺎﺳر اﺳﺗﺎن اﻣﯾد در اﻓﻖ دﯾد ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ آﻣﺎده ھﺳﺗﯾم ﺗﺎ ﮐﺎری را ﮐﮫ ﺳﺎل ﻗﺑل ﺷروع ﮐردﯾم ﺗﻣﺎم ﮐﻧﯾم«.
ﺑودﺟﮫ  2021ﺑر اﺳﺎس ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ دوﻟت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮔﯾری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده و ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﮐل  16.3ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻر ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣردم و ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﮐل  23.3ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از اﻗﺗﺻﺎدﻣﺎن ﺧواھد داﺷت .ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ در
طرح اﻗدام ﮐووﯾد 19-اﻧﺗﺎرﯾو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر  51ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
وزﯾر  Bethlenfalvyاظﮭﺎر ﻧﻣود» :در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﺎ ھﻣﮫ ﮔﯾری را ﻣﺎ ﭘﺷت ﺳر ﺧواھﯾم ﮔذاﺷت .ﭼﻧد ﻣﺎه و ﻧﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل زﻣﺎن ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎ از طرﯾﻖ ﺳﺧت ﮐوﺷﯽ و ﻓداﮐﺎری ) Team Ontarioﺗﯾم اﻧﺗﺎرﯾو( ﺑﮫ آن روز ﺧواھﯾم رﺳﯾد .دوﻟت ﻣﺎ در ھر ﻗدم از ﻣﺳﯾر ی ﮐﮫ ﺑرای
ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣﺗﯽ و اﺷﺗﻐﺎل ﻣردم ﻣﺗﻌﮭد ﮔردﯾده ﺣﺿور ﺧواھد داﺷت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓﺻل از زﻧدﮔﯽ در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺳﺗﮫ ﺷود ،ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗم
ﮐﮫ ﻣردم اﻧﺗﺎرﯾو رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﻻزم را ﺑرای اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل ،رﻓﺎه و ﺑرﺧورداری از اﺳﺗﺎﻧﯽ ﻗدرﺗﻣﻧدﺗر ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺧواھﻧد آورد«.
ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣت ﻣردم اوﻟﯾن ﺳﺗون ﺑودﺟﮫ  2021ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑودﺟﮫ در ﺑرﮔﯾرﻧده اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺷﮑﺳت دادن ﮐووﯾد ،19-ﺗرﻣﯾم ﻣراﮐز
ﻣراﻗﺑت درازﻣدت و ﻣراﻗﺑت از ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
وزﯾر  Bethlenfalvyاظﮭﺎر ﻧﻣود» :واﮐﺳن ﻧوری اﺳت در اﻧﺗﮭﺎی ﺗوﻧل  ,ﻣﺎ ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑرای ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن ﺑﮫ ﻣردم را ﺑﮫ
ﻣﺣض رﺳﯾدن آن ﺑﮫ اﺳﺗﺎن را ﺧواھﯾم داﺷت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت درازﻣدت اداﻣﮫ ﺧواھﯾم داد
و از زﻣﺎن ﺷروع ھﻣﮫ ﮔﯾری ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫای را ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﺧﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ،ﺳﺎﺧت و ارﺗﻘﺎء ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ،اﻓزاﯾش ﺗﻌداد
ﺗﺳﺗﮭﺎ و ﺗرﻣﯾم ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت درازﻣدت داﺷﺗﮫ اﯾم«.
ﻣطﺎﻟب ﻣﮭم طرح اﻧﺗﺎرﯾو ﺑرای ﺷﮑﺳت دادن ﮐووﯾد:19-
•

ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﮏﺗﮏ اﻓراد در اﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻧﺗﺎرﯾو ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرای طرح
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﺳﺗﺎﻧﯽ در دﺳﺗرس ﻗرار داده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن اﻧﺗﺎرﯾو ﺑﺎزﮔﺷت دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ھﺎی ﮐﺎر ،ﺗﺟﺎرت و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺎ اﺧﺗﺻﺎص
 2.3ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺳت و ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎس اﯾﻣن ﺗر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

•

ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﻣﺎ در ﺧط ﻣﻘدم و اﻓراد آﺳﯾب ﭘذﯾر ،اﻧﺗﺎرﯾو ﻣﺑﻠﻎ  1.4ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرای ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺣﺎﻓظت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﺎﻣل
ﺑﯾش از  315ﻣﯾﻠﯾون ﻣﺎﺳﮏ و ﺑﯾش از  1.2ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺟﻔت دﺳﺗﮑش اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت.

•

ﺑرای ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓراد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دارﻧد ،ﺑﺗواﻧﻧد ﺣﺗﯽ در طول ﺑدﺗرﯾن زﻣﺎن ھﻣﮫ ﮔﯾری ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺗﺧت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،دوﻟت ﻣﺑﻠﻎ  5.1ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ از زﻣﺎن آﻏﺎز ھﻣﮫ ﮔﯾری
اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺑﯾش از  3100ﺗﺧت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ دﯾﮕر اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺷﺎﻣل  1.8ﻣﯾﻠﯾﺎرد در ﺳﺎل -22
 2021ﺑرای اداﻣﮫ اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﮐووﯾد ،19-ﻣدﯾرﯾت ﻋﻣل ھﺎی ﺟراﺣﯽ ﻋﻘب اﻓﺗﺎده و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﯾﻣﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

1

ﻣطﺎﻟب ﻣﮭم طرح اﻧﺗﺎرﯾو ﺑرای ﺗرﻣﯾم ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت دراز ﻣدت:
•

ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ دھﮫ ھﺎ ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر درﯾﺎﻓت ﻣراﻗﺑت درازﻣدت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻧﺗﺎرﯾو ﻣﺑﻠﻎ  933ﻣﯾﻠﯾون
دﻻر دﯾﮕر در طول ﭼﮭﺎر ﺳﺎل و در ﮐل ﻣﺑﻠﻎ  2.6ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد  30,000ﺗﺧت ﺟدﯾد در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت درازﻣدت
اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯾدھد .ھﻣﭼﻧﯾن اﻧﺗﺎرﯾو ﻣﺑﻠﻎ  246ﻣﯾﻠﯾون دﻻر در طول ﭼﮭﺎر ﺳﺎل آﯾﻧده ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ در ﻣراﮐز ﻣوﺟود
اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از وﺟود ﺗﮭوﯾﮫ ﻣطﺑوع ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻋزﯾزان ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﻧد در راﺣﺗﯽ و
ﺑﺎ اﯾﻣﻧﯽ ،ﮐراﻣت و اﺣﺗرام زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.

•

ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻋزﯾزاﻧﻣﺎن در ﻣراﮐز درازﻣدت در ﺑراﺑر وﯾروس ﻣرﮔﺑﺎر ﮐووﯾد ،19-اﻧﺗﺎرﯾو ﻣﺑﻠﻎ  650ﻣﯾﻠﯾون دﻻر دﯾﮕر در ﺳﺎل
 2021-22ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از آﺳﯾب ﭘذﯾرﺗرﯾن اﻓراد اﺧﺗﺻﺎص داده و ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷده ﺑرای اﯾن اﻓراد را ﺑﮫ ﺑﯾش از 2
ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﻣﯾرﺳﺎﻧد.

•

ﺑرای ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از درﯾﺎﻓت ﻣراﻗﺑت ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﯾﻔﯾت در ﮐﺎﻧﺎدا ﺗوﺳط ﻋزﯾزاﻧﻣﺎن ،اﻧﺗﺎرﯾو ﻣﺑﻠﻎ  4.9ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در طول ﭼﮭﺎر
ﺳﺎل ﺟﮭت اﻓزاﯾش ﻣراﻗﺑت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺗوﺳط روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋت در روز در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت درازﻣدت و اﺳﺗﺧدام ﺑﯾش از 27000
ﻧﻔر ﭘرﺳﻧل ﺟدﯾد ﺷﺎﻣل ﻣددﮐﺎران ﺷﺧﺻﯽ ) (PSWsو ﭘرﺳﺗﺎران اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽدھد.

ﻣطﺎﻟب ﻣﮭم طرح اﻧﺗﺎرﯾو ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﻣردم:
•

ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ،اﻧﺗﺎرﯾو ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ و ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻣل اﺣداث ﯾﮏ ﺑﺎل ﺟدﯾد ﺑرای ﺑﯾﻣﺎران ﺑﺳﺗری ﺷده در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن William Osler Health System’s Peel Memorialو
طرح در ﺣﺎل ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧطﻘﮫای ﺟدﯾد در Windsor-Essexﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

•

ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ھزاران ﻧﻔر ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﮭداﺷت روان و اﻋﺗﯾﺎد درﮔﯾر ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد اﻧﺗﺎرﯾو ﺑودﺟﮫ دﯾﮕری ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  175ﻣﯾﻠﯾون دﻻر در ﺳﺎل
 2021-22ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  3.8ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در طول  10ﺳﺎل ﺟﮭت اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑت ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﮭﺗر ﺑﮫ
اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز دارﻧد اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت.

درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد طرح اﻧﺗﺎرﯾو ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣت ﻣردم.
ﻣﺣﺎﻓظت از اﻗﺗﺻﺎدﻣﺎن دوﻣﯾن ﺳﺗون ﺑودﺟﮫ  2021ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻗﺳﻣت از طرح اﻧﺗﺎرﯾو ،ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺎﻧواده ھﺎ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن را
ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
وزﯾر  Bethlenfalvyاظﮭﺎر ﻧﻣود» :اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻻزم ،ھزﯾﻧﮫای را ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﺧﺎﻧوادهھﺎ و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﺷﺎﻏل
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﺗردﯾدی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ،زﻧدﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد را ﻧﺟﺎت داده اﺳت .ﻣﺎ ﻗدردان اﯾن ﻓداﮐﺎری ھﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎ اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری را ﺑرای اراﺋﮫ ﮐﻣﮏ و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺿﺎﻋف از اﻓرادی در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از دﯾﮕران ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ھﻣﮫ ﮔﯾری
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد از ﺟﻣﻠﮫ اراﺋﮫ دور ﺳوم ﭘرداﺧت ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ واﻟدﯾن ،دو ﺑراﺑر ﻧﻣودن اﻋطﺎی ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﺷﺎﻏل ﮐوﭼﮏ
در اﻧﺗﺎرﯾو و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی آﻣوزش ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻣطﺎﻟب ﻣﮭم طرح اﻧﺗﺎرﯾو ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎ:
•

2

ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎی آﻣوزﺷﯽ ،دوﻟت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺟدﯾد ﺑرای آﻣوزش ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻧﺗﺎرﯾو در ﺳﺎل
 2021را اراﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﮐﻣﮏ ﺗﺎ ﺳﻘف  2000دﻻر ﺑرای ھر ﯾﮏ از درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑرای  50درﺻد از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی واﺟد ﺷراﯾط
ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ ﮐل  260ﻣﯾﻠﯾون دﻻر در ﺣﻣﺎﯾت از ﺣدود  230,000ﻧﻔر در ﺳﺎل  2021ﻣﯾﺑﺎﺷد.

•

ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺷﺎرھﺎ و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺟدﯾد ﺑﮫ واﺳطﮫ ھﻣﮫ ﮔﯾری ﺑرای ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﭘول ﺑﯾﺷﺗر در ﺟﯾﺑﺷﺎن روﺑرو ﺷده
اﻧد ،دوﻟت دور ﺳوم ﭘرداﺧت ھﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ واﻟدﯾن از طرﯾﻖ ﻣزاﯾﺎی ﻓرزﻧد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-در اﻧﺗﺎرﯾو ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﮐل  1.8ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻر را از ﻣﺎه ﻣﺎرس ﮔذﺷﺗﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑرای اﯾن دوره ﭘرداﺧت ﺑرای ھر ﻓرزﻧد ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  400دﻻر و  500دﻻر ﺑرای ھر
ﻓرزﻧد دارای ﻧﯾﺎزھﺎی وﯾژه اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺑﺎ ﺳﮫ ﻓرزﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ دارای ﻧﯾﺎزھﺎی وﯾژه ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﻣﺑﻠﻎ  2600دﻻر ﭘس از ﭘرداﺧت ھﺎی دوره ﺳوم درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﻧﻣود.

•

ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ واﻟدﯾن در ﻣورد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧد و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎر ،دوﻟت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد  20درﺻد اﻓزاﯾش
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ  CAREرا ﺑرای ﺳﺎل  2021اراﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﮐﻣﮏ از ﻣﺑﻠﻎ  1250دﻻر ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  1500دﻻر ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺣدود  75ﻣﯾﻠﯾون دﻻر دﯾﮕر ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧدان ﺑرای ﺑﯾش از  300,000ﺧﺎﻧواده در
دﺳﺗرس ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﻣطﺎﻟب ﻣﮭم طرح اﻧﺗﺎرﯾو ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺷﺎﻏل:
•

ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی ﮐوﭼﮏ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻻزم ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣردم در ﺑراﺑر ﮐووﯾد 19-ﺑﯾﺷﺗر از دﯾﮕران
ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،اﻧﺗﺎرﯾو دور دوم ﭘرداﺧت ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض ﮐﺳب و ﮐﺎر را ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن واﺟد ﺷراﯾط در ﻧظر
ﻣﯾﮕﯾرد .ﺣدود  120,000ﮐﺳب و ﮐﺎر ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر از ﮐﻣﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  1.7ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﺣﻣﺎﯾت ﺑﮫ
ﺷﮑل ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﺣداﻗل  10000دﻻر و ﺗﺎ ﺳﻘف  20000دﻻر درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﻧﻣود و ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت اراﺋﮫ ﺷده از
طرﯾﻖ اﯾن ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً ﺑﮫ  3.4ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺧواھد رﺳﯾد.

•

ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺻﻧﻌت ﮔردﺷﮕری اﻧﺗﺎرﯾو ،ھﺗﻠداری و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﺄﺛﯾر را از ھﻣﮫ ﮔﯾری ﮐووﯾد 19-درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده ،اﻧﺗﺎرﯾو
ﻣﺑﻠﻎ  400ﻣﯾﻠﯾون دﻻر دﯾﮕر در طول ﺳﮫ ﺳﺎل آﯾﻧده ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧوآوراﻧﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺧﺷﮭﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﻣﺑﻠﻎ
ﻋﻼوه ﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﻋﻼم ﺷده ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان  225ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑوده و ﻣﺟﻣوع ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری را از زﻣﺎن ﺷروع ھﻣﮫ ﮔﯾری ﺑﮫ
ﺑﯾش از  625ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺧواھد رﺳﺎﻧد.

•

ﮐووﯾد 19-ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﺗﺻﺎل ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ و ﺟواﻣﻊ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﺎ ﭘﮭﻧﺎی ﺑﺎﻧد ﺑﺎﻻ ﯾﮏ ﻧﯾﺎز ﺑوده و ﺗﺟﻣﻼﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻧﺗﺎرﯾو ﻣﺑﻠﻎ  2.8ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻧﻣوده و ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺣدود  4ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر
در طول ﺷش ﺳﺎل از آﻏﺎز ﺳﺎﻟﮭﺎی  2019-20ﻣﯾرﺳﺎﻧد.

ﻣطﺎﻟب ﻣﮭم طرح ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺟواﻣﻊ:
•

ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐووﯾد 19-ﺑﺎ ﺳﺧﺗﯽ روﺑرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻧﺗﺎرﯾو ﺗﺎ ﺳﻘف 50
ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی واﺟد ﺷراﯾط در ﻧظر ﺧواھد ﮔرﻓت.

•

ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ  444ﺷﮭرداری در اﻧﺗﺎرﯾو ﮐﮫ ﺷرﮐﺎی ﮐﻠﯾدی اﺳﺗﺎن در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮐووﯾد 19-ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،دوﻟت ﺣدود  1ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﮐﻣﮏ
ﻣﺎﻟﯽ اﺿﺎﻓﯽ در ﺳﺎل  2021ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺣﻔظ ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﺣﻣﺎﯾت از ﺗرﻣﯾم اﻗﺗﺻﺎدی اراﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد طرح اﻧﺗﺎرﯾو ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از اﻗﺗﺻﺎدﻣﺎن.
ﺧﻼﺻﮫ ای از واﻗﻌﯾﺗﮭﺎ
•

ھﻣﺎﻧﻧد اﻗﺗﺻﺎدھﺎی دﯾﮕر در دﻧﯾﺎ ،اﻧﺗﺎرﯾو ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫای ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ھﻣﮫ ﮔﯾری ﮐووﯾد 19-ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﺧﻣﯾن زده ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ ) (GDPواﻗﻌﯽ اﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزان  5.7درﺻد در ﺳﺎل  2020ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗرﻣﯾم اﻗﺗﺻﺎدی،
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود در آﻏﺎز ﺳﺎل  GDP،2022واﻗﻌﯽ و اﺷﺗﻐﺎل در اﻧﺗﺎرﯾو ،ھر دو از ﻣﻘﺎدﯾر ﭘﯾش از ھﻣﮫ ﮔﯾری ﺑﯾﺷﺗر ﺷود.

•

اﻧﺗﺎرﯾو ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ در ﺳﺎل  2020-21ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  38.5ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرﺳد .در ﻣﯾﺎن ﻣدت دوﻟت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﺎھش
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  33.1ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ھﺎی  2021-22و  27.7ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ھﺎی  2022-23و 20.2
ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ھﺎی  2023-24را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
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•

ﺑﮫ ﻣﻧظور اراﺋﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﻣورد ﻋدم اطﻣﯾﻧﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ﮔﺳﺗرده  ،ﺑودﺟﮫ  2021ﺷﺎﻣل ﺳﻧﺎرﯾوھﺎی رﺷد ﺳرﯾﻌﺗر و رﺷد ﮐﻧدﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﯽﺗواﻧد در طول ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌدی از آن ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد و ﺗﺻوﯾری از اﺛرات ﻣﻣﮑن ﺑر روی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﻧﺗﺎرﯾو اراﺋﮫ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد.

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ
ﺑودﺟﮫ  -2021طرح اﻗدام اﻧﺗﺎرﯾو:ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣت ﻣردم و اﻗﺗﺻﺎدﻣﺎن
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣطﺎﻟب ﻣﮭم طرح اﻗدام اﻧﺗﺎرﯾو:ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣت ﻣردم و اﻗﺗﺻﺎدﻣﺎن
ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣت ﻣردم
ﻣﺣﺎﻓظت از اﻗﺗﺻﺎدﻣﺎن
ﺑررﺳﯽ اﺟﻣﺎﻟﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ وزﯾر ﺑﮫ ﻣﺟﻠس
ﺑودﺟﮫ  -2020طرح اﻗدام اﻧﺗﺎرﯾو :ﻣﺣﺎﻓظت ،ﺣﻣﺎﯾت ،ﺗرﻣﯾم
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