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 :محافظت از سالمت مردم و اقتصادمانطرح اجرایی انتاریو
 میلیارد دالر میرساند  51را بھ  19-کووید مبلغ اختصاص داده شده استان برای پاسخ بھ 2021بودجھ  

را اعالم نمود:محافظت از سالمت  طرح اجرایی انتاریو اقتصاد و رئیس خزانھ داری،، وزیر Peter Bethlenfalvyامروز  -تورنتو 
فاز بعدی  2021بودجھ ) Ontario's Action Plan: Protecting People's Health and Our Economy( مردم و اقتصادمان 

 ھ نموده است.و دومین بودجھ دولت می باشد کھ در طول ھمھ گیری ارائ 19-پاسخ انتاریو بھ کووید

در طول سال گذشتھ ما تمرکز خود را  شما نمی توانید بدون مردم سالم یک اقتصاد سالم داشتھ باشید.«اظھار نمود:  Bethlenfalvyوزیر 
متوجھ نموده ایم. چالش ھای بسیاری را پیش رو بھ خود داریم. اما با توزیع واکسن در  19-بر روی محافظت از مردم در برابر کووید

 »تاسر استان امید در افق دید ما می باشد. ما آماده ھستیم تا کاری را کھ سال قبل شروع کردیم تمام کنیم.سر

میلیارد  16.3گذاری  بھ مبلغ کل سابقھ دولت در پاسخ بھ ھمھ گیری جھانی تھیھ شده و سرمایھگذاری بیبر اساس سرمایھ 2021بودجھ 
میلیارد دالر برای محافظت از اقتصادمان خواھد داشت. مبلغ کل حمایتی در  23.3مبلغ کل  دالر برای محافظت از سالمتی مردم و بھ

 میلیارد دالر می باشد.   51انتاریو در حال حاضر  19-طرح اقدام کووید

 م می باشد.در نھایت ما ھمھ گیری را ما پشت سر خواھیم گذاشت. چند ماه و نھ چند سال زمان الز«اظھار نمود:  Bethlenfalvyوزیر 
(تیم انتاریو) بھ آن روز خواھیم رسید. دولت ما در ھر قدم از مسیر ی کھ برای  Team Ontarioما از طریق سخت کوشی و فداکاری 

محافظت از سالمتی و اشتغال مردم متعھد گردیده  حضور خواھد داشت. زمانی کھ این فصل از زندگی در نھایت بستھ شود، مطمئن ھستم 
 »اریو رشد اقتصادی الزم را برای ایجاد اشتغال، رفاه و برخورداری از استانی قدرتمندتر بھ ارمغان خواھند آورد.کھ مردم انت

، ترمیم مراکز 19-میباشد. این بودجھ در برگیرنده اقداماتی برای شکست دادن کووید 2021محافظت از سالمت مردم اولین ستون بودجھ 
 می باشد.مراقبت درازمدت و مراقبت از مردم 

واکسن نوری است در انتھای تونل , ما نیروی انسانی الزم برای تزریق واکسن بھ مردم را بھ   «اظھار نمود:  Bethlenfalvyوزیر  
ما بھ سرمایھ گذاری در سیستم مراقبت درمانی و مراکز مراقبت درازمدت ادامھ خواھیم داد سیدن آن بھ استان را خواھیم داشت. محض ر

ای را برای ایجاد تختھای بیمارستانی بیشتر، ساخت و ارتقاء بیمارستانھا، افزایش تعداد سابقھبی گذاریشروع ھمھ گیری سرمایھ و از زمان
 »تستھا و ترمیم مراکز مراقبت درازمدت داشتھ ایم.

 :19-شکست دادن کوویدمطالب مھم طرح انتاریو برای 

مایل بھ دریافت واکسن می باشند، انتاریو بیش از یک میلیارد دالر برای طرح تک افراد در استان کھ برای واکسیناسیون تک  •
واکسیناسیون استانی در دسترس قرار داده است. ھمچنین انتاریو بازگشت دوباره بھ محیط ھای کار، تجارت و جامعھ را با اختصاص 

 میلیارد دالر برای انجام تست و ردیابی تماس ایمن تر می نماید.  2.3

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

برای حصول اطمینان از اینکھ تک تک افراد  نیاز بھ مراقبت در بیمارستان دارند، بتوانند حتی در طول بدترین زمان ھمھ گیری بھ   •
میلیارد دالر برای حمایت از بیمارستان ھا از زمان آغاز ھمھ گیری  5.1یک تخت بیمارستان دسترسی داشتھ باشند، دولت مبلغ 

-22میلیارد در سال  1.8تخت بیمارستانی دیگر اضافھ شده است. این مبلغ شامل  3100ن کار بیش از اختصاص داده است کھ با ای
 ، مدیریت  عمل ھای جراحی عقب افتاده و ھماھنگی با نیازھای بیماران می باشد.19-برای ادامھ ارائھ مراقبت بھ بیماران کووید 2021
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 :دراز مدتترمیم مراکز مراقبت مطالب مھم طرح انتاریو برای 

میلیون  933توجھی و کمک بھ افرادی کھ در انتظار دریافت مراقبت درازمدت می باشند، انتاریو مبلغ بھ منظور پاسخ بھ دھھ ھا بی •
تخت جدید در مراکز مراقبت درازمدت  30,000میلیارد دالر برای کمک بھ ایجاد  2.6دالر دیگر در طول چھار سال و در کل مبلغ 

میلیون دالر در طول چھار سال آینده برای بھبود شرایط زندگی در مراکز موجود  246ھمچنین انتاریو مبلغ اختصاص میدھد. 
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.

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

 میلیارد دالر میرساند.

میلیارد دالر در طول چھار  4.9اطمینان از دریافت مراقبت با بھترین کیفیت در کانادا توسط عزیزانمان، انتاریو مبلغ  برای حصول •
 27000سال جھت افزایش مراقبت مستقیم متوسط روزانھ بھ مدت چھار ساعت در روز در مراکز مراقبت درازمدت و استخدام بیش از 

 دھد.) و پرستاران اختصاص میPSWs( نفر پرسنل جدید شامل مددکاران شخصی

 مراقبت از مردم:مطالب مھم طرح انتاریو برای  

برای پاسخگویی بھ نیاز بھ خدمات مراقبت درمانی بیشتر، انتاریو برای حمایت از توسعھ بیمارستان ھای قدیمی و پروژه ھای ساختمانی  •
و  William Osler Health System’s Peel Memorialنشامل احداث یک بال جدید برای بیماران بستری شده در بیمارستا

 سرمایھ گذاری می نماید. Windsor-Essexای جدید درطرح در حال پیشرفت بیمارستان منطقھ

میلیون دالر در سال  175برای کمک بھ ھزاران نفر کھ با مسائل بھداشت روان و اعتیاد درگیر میباشند انتاریو بودجھ دیگری بھ مبلغ   •
سال جھت ارائھ مراقبت بیشتر و بھتر بھ  10میلیارد دالر در طول  3.8بھ عنوان بخشی از سرمایھ گذاری تاریخی بھ مبلغ  22-2021

 افرادی کھ بھ آن نیاز دارند اختصاص داده است.

 برای محافظت از سالمت مردم.دریافت اطالعات بیشتر در مورد طرح انتاریو  

می باشد. این قسمت از طرح انتاریو، حمایت از خانواده ھا، کارکنان و کارفرمایان را  2021دومین ستون بودجھ  محافظت از اقتصادمان
 مشخص می نماید.

ھا و صاحبان مشاغل خانوادهای را برای کارکنان، اقدامات  مربوط بھ سالمت عمومی الزم، ھزینھ«اظھار نمود:  Bethlenfalvyوزیر 
 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

یری تحت تاثیر ھمھ گباشیم. ما اقدامات بیشتری را برای ارائھ کمک و حمایت مضاعف  از افرادی در نظر گرفتھ ایم کھ بیشتر از دیگران 
از جملھ ارائھ دور سوم پرداخت ھای مستقیم بھ والدین، دو برابر نمودن اعطای کمک بالعوض بھ صاحبان مشاغل کوچک اند قرار گرفتھ

 در انتاریو و کمک بھ کارکنان در پرداخت ھزینھ ھای آموزش میباشد.

 ھا:حمایت از کارکنان و خانواده مطالب مھم طرح انتاریو برای 

ھای آموزشی، دولت پیشنھاد اعتبار مالیاتی جدید برای آموزش کارکنان انتاریو در سال برای کمک بھ کارکنان در پرداخت ھزینھ •
درصد از ھزینھ ھای واجد شرایط  50دالر برای ھر یک از دریافت کنندگان برای  2000را ارائھ می نماید. این کمک تا سقف  2021

 میباشد. 2021نفر در سال  230,000میلیون دالر در حمایت از حدود  260بھ مبلغ تخمینی کل 

https://budget.ontario.ca/2021/health.html
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ھای جدید بھ واسطھ ھمھ گیری برای نگھ داشتن پول بیشتر در جیبشان روبرو شده برای کمک بھ خانواده ھایی کھ با فشارھا و ھزینھ •
میلیارد  1.8در انتاریو بھ مبلغ کل  19-ھ کوویددولت دور سوم پرداخت ھا برای کمک بھ والدین از طریق مزایای فرزند مربوط باند، 

دالر برای ھر  500دالر و  400دالر را از ماه مارس گذشتھ در نظر گرفتھ است. برای این دوره پرداخت برای ھر فرزند بھ مبلغ 
ھا دارای نیازھای ویژه می یابد و این بدان معناست کھ یک خانواده با سھ فرزند کھ یکی از آنفرزند دارای نیازھای ویژه افزایش می

 دالر پس از پرداخت ھای دوره سوم دریافت خواھد نمود. 2600باشد مبلغ 

درصد افزایش  20برای کمک بھ والدین در مورد ھزینھ ھای مراقبت از فرزند و کمک بھ آنھا برای بازگشت بھ کار، دولت پیشنھاد   •
دالر بھ طور متوسط  1500دالر بھ مبلغ  1250د. با این کار کمک از مبلغ ارائھ می نمای 2021را برای سال  CAREاعتبار مالیاتی 

خانواده در  300,000میلیون دالر دیگر برای کمک بھ ھزینھ ھای مراقبت از فرزندان برای بیش از  75افزایش یافتھ و مبلغی حدود 
 دسترس قرار می گیرد.

 کمک بھ مشاغل:مطالب مھم طرح انتاریو برای 

بیشتر از دیگران  19-برای کمک بھ کسب و کارھای کوچک کھ بھ واسطھ محدودیت ھای الزم برای محافظت از مردم در برابر کووید •
تحت تاثیر قرار گرفتھ اند، انتاریو دور دوم پرداخت کمک بالعوض کسب و کار را برای دریافت کنندگان واجد شرایط در نظر 

میلیارد دالر در مرحلھ دوم حمایت بھ  1.7وچک بھ طور خودکار از کمک اضافی بھ مبلغ کسب و کار ک 120,000میگیرد. حدود 
دالر دریافت خواھند نمود و مبلغ تخمینی حمایت ارائھ شده از  20000دالر و تا سقف  10000شکل کمک بالعوض بھ مبلغ حداقل 

 میلیارد دالر خواھد رسید.  3.4طریق این کمک بالعوض مجموعاً بھ 

دریافت نموده، انتاریو  19-تأثیر را از ھمھ گیری کووید صنعت  گردشگری انتاریو، ھتلداری و فرھنگی کھ کھ بیشترین کمک بھ برای  •
میلیون دالر دیگر در طول سھ سال آینده بھ فعالیت ھای نوآورانھ برای کمک بھ این بخشھا سرمایھ گذاری می نماید. این مبلغ  400مبلغ 

میلیون دالر بوده و مجموع کل سرمایھ گذاری را از زمان شروع ھمھ گیری بھ  225اعالم شده قبلی بھ میزان  عالوه بر سرمایھ گذاری
 میلیون دالر خواھد رساند. 625بیش از 

 نشان داد کھ اتصال خانھ ھا، کسب و کارھا و جوامع بھ اینترنت با پھنای باند باال یک نیاز بوده و تجمالتی نمی باشد و بھ 19-کووید •
میلیارد دالر  4میلیارد دالر در این زمینھ سرمایھ گذاری نموده و مبلغ کل سرمایھ گذاری استان را بھ حدود  2.8ھمین دلیل انتاریو مبلغ 

 میرساند. 2019-20در طول شش سال از آغاز سالھای 

 حمایت از جوامع:مطالب مھم طرح برای  

 50با سختی روبرو می باشند، انتاریو تا سقف  19-ھای اضافی کوویداسطھ ھزینھبرای حمایت از سازمانھای فرھنگی و مذھبی کھ بھ و •
 میلیون دالر بھ صورت کمک بالعوض برای سازمانھای واجد شرایط در نظر خواھد گرفت.

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

 دریافت اطالعات بیشتر در مورد طرح انتاریو برای محافظت از اقتصادمان. 

 خالصھ ای از واقعیتھا

قرار گرفتھ است. تخمین زده می  19-ای تحت تأثیر ھمھ گیری کوویدھمانند اقتصادھای دیگر در دنیا، انتاریو نیز بھ مقدار قابل مالحظھ •
کاھش یافتھ باشد. ھمزمان با ترمیم اقتصادی،  2020درصد در سال  5.7) واقعی استان بھ میزان GDPی (شود کھ تولید ناخالص داخل

 واقعی و اشتغال در انتاریو، ھر دو از مقادیر  پیش از ھمھ گیری بیشتر شود. GDP،2022پیش بینی می شود در آغاز سال 

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

 را می نماید. 2023-24میلیارد دالر در سال ھای 

https://budget.ontario.ca/2021/economy.html
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شامل سناریوھای رشد سریعتر و رشد کندتر می باشد  2021ینان اقتصادی گسترده ، بودجھ بھ منظور ارائھ شفافیت در مورد عدم اطم  •
تواند در طول چند سال بعدی از آن برخوردار باشد و تصویری از اثرات ممکن بر روی سرمایھ گذاری انتاریو ارائھ می کھ اقتصاد می

 نماید.
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 محافظت، حمایت، ترمیم انتاریو:طرح اقدام  -2020بودجھ 
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