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ਓਿਟੈਰੀਓ   ਦੀ  ਐਕਸ਼ਿ  ਪਲਾਿ:ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਹਤ  
ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਅਰਥ ਨਿਿਿਥਾ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿਾ  
2021 Budget ਿੂਬ ੇਦੀ ਕੋਨਿਡ-19 ਪਰਨਤਨਕਨਰਆ ਿੂੂੰ  $51 ਨਬਲੀਅਿ ਤੱਕ ਨਲਆਉਂਦਾ ਹੈ 
ਟੋਰੋਂਟ ੋ- ਅੱਜ, ਨਿੱਤ ਮੂੰਤਰੀ ਅਤ ੇਟਰੇਸ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਰੇਨਜ਼ਡੇਿਟ Peter Bethlenfalvy ਿੇ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਐਕਸ਼ਿ ਪਲਾਿ:ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਨਿਹਤ ਅਤ ੇਿਾਡੀ ਅਰਥ ਨਿਿਿਥਾ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿਾ  (Ontario’s Action Plan:Protecting People’s Health 

and Our Economy) ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। 2021 Budget (2021 ਬਜਟ) ਕੋਨਿਡ-19 ਪਰਤੀ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਪਰਤੀਨਕਨਰਆ ਦਾ 
ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਅਤ ੇਦੂਿਰਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਜਹੜਾ ਿਰਕਾਰ ਿੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਡਨਲਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Minister Bethlenfalvy ਿੇ ਨਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਨਿਹਤਮੂੰ ਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਨਿਹਤਮੂੰਦ ਅਰਥ ਨਿਿਿਥਾ ਿਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦੀ।”  

“ਨਪਛਲੇ ਇੱਕ ਿਾਲ ਲਈ, ਿਾਡਾ ਨਿਆਿ ਲੋਕਾਂ ਿੂੂੰ  ਕੋਨਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਨਰਤ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਿੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਿ। 
ਪਰ ਿੂਬ ੇਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਿੇ ਨਿੱਚ ਿਕੈਿੀਿਾਂ ਿੂੰਡ ੇਜਾਣ ਦੇ ਿਾਲ, ਉਮੀਦ ਨਦਿਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਉਹ ਕੂੰਮ ਿਤਮ ਕਰਿ ਲਈ 

ਨਤਆਰ ਹਾਂ ਨਜਹੜਾ ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਿਾਲ ਪਨਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿੀ।” 

2021 Budget ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਹਤ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿ ਲਈ ਕੁਲ ਨਿਿੇਸ਼ਾਂ ਿੂੂੰ  $16.3 ਨਬਲੀਅਿ ਤੱਕ ਅਤ ੇਿਾਡੀ ਅਰਥ ਨਿਿਿਥਾ 
ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿ ਲਈ $23.3 ਨਬਲੀਅਿ ਤੱਕ ਨਲਆਉਂਦ ੇਹੋਏ ਨਿਸ਼ਿ ਨਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਰਤੀ ਪਰਤੀਨਕਨਰਆ ਿਜੋਂ ਿਰਕਾਰ 

ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ ਨਿਿੇਸ਼ਾਂ ਿੂੂੰ  ਹੋਰ ਅਗੇ ਿਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਕੋਨਿਡ-19 ਐਕਿਿ ਪਲਾਿ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਹੁਣ 

$51 ਨਬਲੀਅਿ ਹੈ।   

“ਆਿਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਿਾਡੇ ਨਪੱਛ ੇਰਨਹ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੀਿੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਿਾਲ ਿਹੀਂ," Minister Bethlenfalvy ਿੇ 

ਨਕਹਾ। “ਅਿੀਂ Team Ontario (ਟੀਮ ਓਿਟੈਰੀਓ) ਦੀ ਨਮਹਿਤ ਅਤ ੇਕੁਰਬਾਿੀ ਰਾਹੀਂ ਉਿ ਨਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚਾਂਗ।ੇ ਿਾਡੀ 
ਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਹਤ ਅਤੇ ਿੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿ ਪਰਤੀ ਿਾਡੀ ਿਚਿਬੱਿਤਾ ਿੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਰਿਤ ੇਦੇ ਹਰੇਕ 

ਕਦਮ ਤੇ ਿਾਲ ਹੋਿੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੂੰਤ ਨਿੱਚ ਇਹ ਅਨਿਆਇ ਬੂੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਿੂੂੰ  ਨਿਸ਼ਿਾਿ ਹੈ ਨਕ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕ ਉਿ 

ਆਰਨਥਕ ਿਾਿੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣਗ ੇਜੋ ਿੌਕਰੀਆਂ ਨਿਰਜਣ, ਿੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤ ੇਿੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿੂਬ ੇਲਈ ਆਿੱਸ਼ਕ ਹੈ।” 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਸਿਆ ਕਰਨਾ (Protecting People’s Health) 2021 Budget ਦਾ ਪਨਹਲਾ ਥੂੰਮਹ ਹੈ। ਇਿ ਨਿੱਚ 

ਕੋਨਿਡ-19 ਿੂੂੰ  ਹਰਾਉਣ, ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਿੂੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਿ ਅਤ ੇਲੋਕਾ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।   

https://budget.ontario.ca/2021/index.html
https://budget.ontario.ca/2021/index.html
https://budget.ontario.ca/2021/index.html
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Minister Bethlenfalvy ਿੇ ਨਕਹਾ, “ਿੈਕਿੀਿਾਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਕਰਿ ਹਿ, ਅਤ ੇਿੈਕਿੀਿਾਂ ਦੇ ਿੂਬ ੇਨਿੱਚ ਪਹੁੂੰਚਦ ੇਹੀ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂੂੰ  
ਬਾਹਿਾਂ ਨਿੱਚ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਤਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਿ।” “ਅਿੀਂ ਅੱਜ ਅਤ ੇਲੂੰ ਬ ੇਿਮੇਂ ਲਈ ਿਾਡੀ ਨਿਹਤ ਿੂੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ 
ਨਿੱਚ ਨਿਿੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਾਂਗੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹਿਪਤਾਲ ਬੈੈੱਡ ਨਤਆਰ ਕਰਿ, ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਦਾ 
ਨਿਰਮਾਣ ਅਤ ੇਉਿਹ ਾਂ ਨਿੱਚ ਿੁਿਾਰ ਕਰਿ, ਟੈਿਨਟੂੰਗ ਿਿਾਉਣ, ਅਤ ੇਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਿੂੂੰ  ਠੀਕ ਲਈ ਿਾਡ ੇਨਰਕਾਰਡ ਨਿਿੇਸ਼ ਤੇ 

ਅਗ ੇਕੂੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋਏ।” 

ਕੋਸਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਪਲਾਿ ਦੇ ਮੱੁਿ ਤੱਥ:  

• ਿੂਬ ੇਨਿੱਚ ਅਨਜਹ ੇਹਰੇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਿੂੂੰ  ਿੈਕਿੀਿ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਿੈਕਿੀਿ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਓਿਟੈਰੀਓ ਿੇ ਿਾਰੇ 

ਿੂਬ ੇਨਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਯੋਜਿਾ ਲਈ $1 ਨਬਲੀਅਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਉਪਲਬਿ ਕਰਿਾਏ ਹਿ। ਓਿਟੈਰੀਓ ਟੈਿਨਟੂੰਗ ਅਤ ੇਕੌਿਟੈਕਟ 

ਟਰੇਨਿੂੰਗ ਲਈ $2.3 ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ ਿਾਲ ਕੂੰਮ ਦੇ ਿਥਾਿਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿੂੂੰ  ਿੱਿ 

ਿੁਰੱਨਿਅਤ ਿੀ ਬਣਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। 
  

• ਫਰੂੰਟਲਾਈਿ ਿੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿ ਲਈ, ਓਿਟੈਰੀਓ ਿੇ 315 ਨਮਲੀਅਿ ਮਾਿਕਾਂ ਅਤ ੇ1.2 

ਨਬਲੀਅਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਦਿਤਾਨਿਆਂ ਿਮੇਤ ਨਿੈੱਜੀ ਰੱਨਿਅਕ ਿਮਾਿ (personal protective equipment) ਲਈ $1.4 

ਨਮਲੀਅਿ ਉਪਲਬਿ ਕੀਤੇ ਹਿ।  

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਹਿਪਤਾਲ ਨਿੱਚ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਿਾਲਾ ਹਰੇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਬੈੈੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 

ਿਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਿ ਿਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਿਮੇਂ ਤੇ ਿੀ, ਿਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਦੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ $5.1 ਨਬਲੀਅਿ ਦਾ ਿਾਿੂ ਨਿਿੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 3,100 ਤੋਂ ਿੱਿ ਿਾਿੂ ਹਿਪਤਾਲ ਬੈੈੱਡ ਨਤਆਰ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ। ਇਿ ਨਿੱਚ ਕੋਨਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਿਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ, ਿਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲਾਗਾਂ ਿੂੂੰ  ਿੂੰਬੋਨਿਤ 

ਕਰਿ ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ 2021-22 ਨਿੱਚ $1.8 ਨਬਲੀਅਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 

ਲੌਂ ਗਟਰਮ ਕੇਅਰ ਨ ੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਪਲਾਿ ਦੇ ਮੱੁਿ ਤੱਥ: 

• ਦਹਾਨਕਆਂ ਦੀ ਅਣਗਨਹਲੀ ਿੂੂੰ  ਿੂੰਬੋਨਿਤ ਕਰਿ ਅਤ ੇਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਨਿੱਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਓਿਟੈਰੀਓ 30,000 ਿਿੇਂ ਲੋਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬੈੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਕੱੁਲ 

$2.6 ਨਬਲੀਅਿ ਲਈ, ਚਾਰ ਿਾਲਾਂ ਦੌਰਾਿ $933 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਿਾਿੂ ਨਿਿੇਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਓਿਟੈਰੀਓ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮਾਂ ਨਿੱਚ 

ਰਨਹਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿੂੂੰ  ਿੁਿਾਰਿ, ਨਜਿ ਨਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਹੋਮਾਂ ਨਿੱਚ ਨਿਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਏਅਰ 

ਕੂੰਡੀਸ਼ਨਿੂੰ ਗ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਦੇ ਿਾਲ ਅਤ ੇਿੁਰੱਨਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤ ੇਆਦਰ ਦੇ ਿਾਲ ਰਨਹ ਿਕਦ ੇਹਿ, ਲਈ ਿੀ 
ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਿਾਲਾਂ ਨਿੱਚ $246 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਿੇਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ।  
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• ਲੋਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਨਿਚਲੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਕੋਨਿਡ-19 ਿਾਇਰਿ ਤੋਂ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿ ਲਈ, ਓਿਟੈਰੀਓ 2021-22 ਨਿੱਚ 

ਿਾਿੂ $650 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਿਸ਼ੇ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਿਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿ ਲਈ 

ਨਿਿੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੁਲ ਿਾਿਿਾਂ ਿੂੂੰ  $2 ਨਬਲੀਅਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਤੱਕ ਨਲਆਉਂਦ ੇਹੋਏ।   

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੈਿੇਡਾ ਨਿੱਚ ਿਰਬੋਤਮ ਗੁਣਿਤਾ ਿਾਲੀ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ 

ਲੋਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਨਿੱਚ ਔਿਤ ਨਿੱਿੀ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਦੇਿਭਾਲ ਿੂੂੰ  ਚਾਰ ਘੂੰਟ ੇਪਰਤੀ ਨਦਿ ਤੱਕ ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਅਤ ੇਪਰਿਿਲ 

ਿਪੋਰਟ ਿਰਕਰਾਂ (personal support workers-PSWs) ਅਤ ੇਿਰਿਾਂ ਿਮੇਤ 27,000 ਤੋਂ ਿੱਿ ਿਿੇਂ ਅਹੁਨਦਆਂ ਿੂੂੰ  ਭਰਤੀ 
ਕਰਿ ਲਈ ਚਾਰ ਿਾਲਾਂ ਦੌਰਾਿ $4.9 ਨਬਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਿੇਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ।  

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਪਲਾਿ ਦੇ ਮੱੁਿ ਤੱਥ: 

• ਹੋਰ ਨਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਿੂੂੰ  ਿੂੰਬੋਨਿਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਓਿਟੈਰੀਓ, William Osler Health System’s Peel 

Memorial ਨਿਿੇ ਇੱਕ ਿਿੇਂ ਇਿਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿੂੰਗ, ਅਤ ੇWindsor-Essex ਨਿੱਚ ਇੱਕ ਿਿੇਂ ਿੇਤਰੀ ਹਿਪਤਾਲ ਲਈ ਨਿਰੂੰਤਰ 

ਯੋਜਿਾਬੂੰਦੀ ਿਮੇਤ, ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨਤਹਾਨਿਕ ਨਿਿਤਾਰ ਅਤ ੇਉਿਾਰੀ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਿਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਨਿਿੇਸ਼ ਕਰ 

ਨਰਹਾ ਹੈ।   

• ਮਾਿਨਿਕ ਨਿਹਤ ਅਤ ੇਲੱਤਾਂ ਿੂੰਬੂੰ ਿੀ ਿਮੱਨਿਆਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿੂੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ, 

ਓਿਟੈਰੀਓ ਉਿਦੀ ਲੋੜ ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਿੂੂੰ  ਹੋਰ ਅਤ ੇਨਬਹਤਰ ਦੇਿਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਲਈ, 10 ਿਾਲਾਂ ਦੌਰਾਿ 

$3.8-ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ ਇਨਤਹਾਨਿਕ ਨਿਿੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੱਿੇ ਿਜੋਂ 2021-22 ਨਿੱਚ $175 ਨਮਲੀਅਿ ਦੀ ਿਾਿੂ ਫੂੰ ਨਡੂੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ 

ਨਰਹਾ ਹੈ।  

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਹਤ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿ ਲਈ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਪਲਾਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

https://budget.ontario.ca/2021/health.html
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ਿਾਡੀ ਅਰਥ ਸਿਿਿਥਾ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣਾ (Protecting Our Economy) 2021 Budget ਦਾ ਦੂਿਰਾ ਥੂੰਮਹ ਹੈ। ਇਹ ਪਨਰਿਾਰਾਂ, 
ਕਾਨਮਆਂ ਅਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਪਲਾਿ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਨਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

Minister Bethlenfalvy ਿੇ ਨਕਹਾ, “ਨਿਹਤ ਿੂੰਬੂੰ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਾਨਮਆਂ, ਪਨਰਿਾਰਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 

ਲਾਗਤ ਦੇ ਿਾਲ ਆਏ ਹਿ, ਪਰ ਇਿ ਨਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਿ ਿਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਜਾਿਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਿ।” “ਅਿੀਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਕੁਰਬਾਿੀਆਂ ਿੂੂੰ  ਨਿਆਣਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਾਿੂ ਰਾਹਤ ਅਤ ੇਿਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਹੇ 

ਹਾਂ ਨਜਹੜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਿ ਪਰਭਾਨਿਤ ਹੋਏ ਹਿ, ਨਜੂੰ ਿਹ ਾਂ ਨਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਿੇ ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਦਾ ਤੀਿਰਾ 
ਦੌਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ, Ontario Small Business Support Grant (ਓਿਟੈਰੀਓ ਿਮੌਲ ਨਬਜ਼ਿਿ ਿਪੋਰਟ  ਗਰਾਂਟ) ਿੂੂੰ  
ਦੁੱ ਗਣਾ ਕਰਿਾ ਅਤ ੇਕਾਨਮਆਂ ਿੂੂੰ  ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਨਿਿਲਾਈ ਿੂੰਬੂੰ ਿੀ ਿਰਨਚਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 

ਕਾਸਮਆ ਂਅਤ ੇਪਸਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਪਲਾਿ ਦੇ ਮੱੁਿ ਤੱਥ: 

• ਕਾਨਮਆਂ ਿੂੂੰ  ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਨਿਿਲਾਈ ਿੂੰਬੂੰ ਿੀ ਿਰਨਚਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਿਰਕਾਰ 2021 ਲਈ ਿਿੇਂ Ontario 

Jobs Training Tax Credit (ਓਿਟੈਰੀਓ ਜੌਬਜ਼ ਟਰੇਨਿੂੰ ਗ ਟੈਕਿ ਕਰੈਨਡਟ) ਦਾ ਪਰਿਤਾਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 2021 ਨਿੱਚ 

ਲਗਭਗ 230,000 ਲੋਕਾਂ ਿੂੂੰ  ਿਹਾਇਤਾ ਨਿੱਚ ਅਿੁਮਾਨਿਤ $260 ਨਮਲੀਅਿ ਦੇ ਯੋਗ ਲਈ, ਯਗੋ ਿਰਨਚਆਂ ਦੇ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ 

ਿਾਿਤ ੇਪਰਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਿੂੂੰ  $2,000 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। 

• ਅਨਜਹ ੇਪਨਰਿਾਰਾਂ - ਨਜੂੰ ਿਹ ਾਂ ਿੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਿਿੇਂ ਦਬਾਆਂ ਅਤ ੇਿਰਨਚਆਂ ਦਾ ਿਾਮਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਦੀ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 
ਨਿੱਚ ਹੋਰ ਿਿ ਰੱਿਣ ਨਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਿਰਕਾਰ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ Ontario COVID-19 

Child Benefit (ਓਿਟੈਰੀਓ ਕੋਨਿਡ-19 ਚਾਇਲਡ ਬੈਿੇਨਫਟ) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਦਾ ਤੀਿਰਾ ਦੌਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 

ਨਜਿਦਾ ਯੋਗ ਨਪਛਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ $1.8 ਨਬਲੀਅਿ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਿ ਿੂੂੰ  ਇਿ ਦੌਰ ਲਈ ਪਰਤੀ ਬੱਚੇ ਲਈ $400 ਤੱਕ ਅਤ ੇਿਾਿ 

ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਤੀ ਬੱਚ ੇਲਈ $500 ਤੱਕ ਦੁੱ ਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਨਜਿਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਨਤੂੰ ਿ ਛੋਟੇ ਬੱਨਚਆਂ, ਨਜੂੰ ਿਹ ਾ ਨਿੱਚੋਂ 
ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਹਿ, ਿਾਲਾ ਪਨਰਿਾਰ ਤੀਿਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱੁਲ $2,600 ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।  

• ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਿਾਲ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤ ੇਉਿਹ ਾਂ ਿੂੂੰ  ਕਾਰਜਬਲ ਨਿੱਚ ਿਾਪਿ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ ਨਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਿਰਕਾਰ 2021 ਦੇ ਲਈ CARE tax credit (ਕੇਅਰ ਟੈਕਿ ਕਰੈਨਡਟ) ਨਿੱਚ 20 ਪਰਤੀਸ਼ਤ 

ਦੇ ਿਾਿੇ ਦਾ ਪਰਿਤਾਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿ ਿਹਾਇਤਾ ਿੂੂੰ  ਔਿਤਿ $1,250 ਤੋਂ $1,500 ਤੱਕ ਿਿਾਏਗੀ, 300,000 ਤੋਂ 
ਿੱਿ ਪਨਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਿਰਨਚਆਂ ਲਈ ਿਾਿੂ ਿਹਾਇਤਾ ਨਿੱਚ ਲਗਭਗ $75 ਨਮਲੀਅਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇ

ਹੋਏ। 
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ਨੌਕਰੀਆ ਂਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਪਲਾਿ ਦੇ ਮੱੁਿ ਤੱਥ: 

• ਉਿਹ ਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਨਜਹੜੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਿ 

ਪਰਭਾਨਿਤ ਹੋਏ ਹਿ, ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਓਿਟੈਰੀਓ ਯੋਗ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਿਾਂ ਿੂੂੰ  Ontario Small Business 

Support Grant ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਦਾ ਦੂਿਰੇ ਦੌਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 120,000 ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 

$10,000 ਅਤ ੇਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ $20,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇਿ ਦੂਿਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਨਿੱਚ 

ਿਾਿੂ $1.7 ਨਬਲੀਅਿ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਗੇ - ਇਿ ਗਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਹਾਇਤਾ ਦੇ 

ਅਿੁਮਾਨਿਤ ਯੋਗ ਿੂੂੰ  $3.4 ਨਬਲੀਅਿ ਤੱਕ ਨਲਆਉਂਦ ੇਹੋਏ।   

• ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਟੂਰੀਜ਼ਮ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤ ੇਿਨਭਆਚਾਰਕ ਉਦਯੋਗ, ਨਜਹੜੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ 
ਢੂੰਗ ਿਾਲ ਪਰਭਾਨਿਤ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਹਿ, ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਓਿਟੈਰੀਓ ਇਿਹ ਾਂ ਿੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕਰਿ ਲਈ ਿਿੀਆਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨਤੂੰ ਿ ਿਾਲਾਂ ਨਿੱਚ ਿਾਿੂ $400 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਿਸ਼ੇ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਯੋਗ ਿੂੂੰ  $625 ਨਮਲੀਅਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਤੱਕ ਨਲਆਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ $225 

ਨਮਲੀਅਿ ਦੇ ਨਿਿੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗ ੇਕੂੰਮ ਕਰਦ ੇਹਿ। 

• ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਿੂੂੰ  ਬਰੌਡਬੈਂਡ —  ਜੋ ਕੋਨਿਡ-19 ਿੇ ਦਰਿਾਇਆ ਹੈ ਨਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲਗਜ਼ਰੀ 
ਿਹੀਂ — ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜਿ ਲਈ ਓਿਟੈਰੀਓ $2.8 ਨਬਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਿੇਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਿੂਬੇ ਦੇ ਕੱੁਲ ਨਿਿੇਸ਼ ਿੂੂੰ  2019-20 

ਨਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਛੇ ਿਾਲਾਂ ਨਿੱਚ ਲਗਭਗ $4 ਨਬਲੀਅਿ ਤੱਕ ਨਲਆਉਂਦ ੇਹੋਏ।  

ਭਾਈਚਾਸਰਆ ਂਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਪਲਾਿ ਦੇ ਮੱੁਿ ਤੱਥ: 

• ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਿਤੀਜ ੇਿਜੋਂ ਿਾਿੂ ਿਰਨਚਆਂ ਕਰਕੇ ਿੂੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਿਰਮ-ਅਿਾਰਤ ਅਤੇ ਿਨਭਆਚਾਰਕ ਿੂੰਗਠਿਾਂ ਦੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਓਿਟੈਰੀਓ ਯੋਗ ਿੂੰਗਠਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਿਾਿਤ ੇ$50 ਨਮਲੀਅਿ ਤੱਕ ਉਪਲਬਿ ਕਰਿਾਏਗਾ।  

• ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ 444 ਿਗਰਪਾਨਲਕਾਿਾਂ, ਕੋਨਿਡ-19 ਨਿਰੱੁਿ ਲੜਾਈ ਨਿੱਚ ਿੂਬ ੇਦੇ ਮੱੁਿ ਪਾਰਟਰਾਂ, ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ 

ਲਈ ਿਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਤਕ ਿੇਿਾਿਾਂ ਿੂੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਲਈ ਅਤ ੇਆਰਨਥਕ ਨਰਕਿਰੀ ਦਾ ਿਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ 2021 

ਨਿੱਚ ਿਾਿੂ ਨਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਿੱਚ ਲਗਭਗ $1 ਨਬਲੀਅਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਿਾਡੀ ਅਰਥ ਨਿਿਿਥਾ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿ ਲਈ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਪਲਾਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

https://budget.ontario.ca/2021/economy.html
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ਝਟਪਟ ਤੱਥ 

• ਦੁਿੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਨਿਿਿਥਾਿਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਓਿਟੈਰੀਓ ਕੋਨਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਢੂੰਗ ਿਾਲ 

ਪਰਭਾਨਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿੂਬੇ ਦੇ ਅਿਲ ਕੱੁਲ ਘਰੇਲ ੂਉਤਪਾਦ (gross domestic product - GDP) ਨਿੱਚ 2020 ਨਿੱਚ 

ਅਿੁਮਾਨਿਤ 5.7 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਗਰਾਿਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਜਿੇਂ ਅਰਥ ਨਿਿਿਥਾ ਨਰਕਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਅਿਲ 

ਜੀਡੀਪੀ ਅਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੋਿਾਂ ਦੀ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿੱਚ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਮਹਾਮਰੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਦੇ ਪੱਿਰਾਂ ਿੂੂੰ  ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ 
ਪੂਰਿ ਅਿੁਮਾਿ ਹੈ।  

• ਓਿਟੈਰੀਓ 2020-21 ਨਿੱਚ $38.5 ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ ਘਾਟ ੇਦਾ ਅਿੁਮਾਿ ਲਗਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਦਰਨਮਆਿੀ ਨਮਆਦ ਨਿੱਚ, ਿਰਕਾਰ 

2021-22 ਨਿੱਚ $33.1 ਨਬਲੀਅਿ, 2022-23 ਨਿੱਚ $27.7 ਨਬਲੀਅਿ ਅਤ ੇ2023-24 ਨਿੱਚ $20.2 ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ 

ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੇ ਘਾਨਟਆਂ ਦਾ ਅਿੁਮਾਿ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

• ਆਰਨਥਕ ਅਨਿਸ਼ਨਚਤਤਾ ਦੀ ਉੱਚ ਨਡਗਰੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਲਈ, 2021 Budget ਤੇਜ਼ ਿਾਿੇ ਅਤ ੇ

ਹੌਲੀ ਿਾਿੇ ਦੇ ਨਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜਹੜੇ ਅਰਥ ਨਿਿਿਥਾ ਅਗਲੇ ਕਈ ਿਾਲਾਂ ਨਿੱਚ ਲੈ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ 

ਨਿੱਤ ਤੇ ਿੂੰਭਿ ਪਰਭਾਿਾਂ ਿੂੂੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਿਾਿੂ ਿਾਿਿ 

2021 Budget - ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਹਤ ਅਤ ੇਿਾਡੀ ਅਰਥ ਨਿਿਿਥਾ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿਾ  

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮ ੁੱ ਖ ਤੁੱਥ ਪੜ੍ਹੋ:ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਹਤ ਅਤ ੇਿਾਡੀ ਅਰਥ ਨਿਿਿਥਾ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿਾ  

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਹਤ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿਾ  

ਿਾਡੀ ਅਰਥ ਨਿਿਿਥਾ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿਾ  

ਆਰਨਥਕ ਅਤ ੇਨਿੱਤੀ ਿਾਰ  

ਨਿਿਾਿ ਿਭਾ ਿੂੂੰ  ਮੂੰਤਰੀ ਦਾ ਨਬਆਿ ਪੜਹੋ 

2020 ਓਨਟੈਰੀਓ ਬਜਟ - ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ:ਰੱਨਿਆ ਕਰੋ, ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ 
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