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اونٹاریوایکشن پالن

لوگوں کی صحت کی حفاظتاور ہماری معیشت

 0202بجٹ صوبوں کا $15 COVID-19
ٹورنٹو -آج ،وزیر خزانہ اور ٹریژری بورڈ کے صدر پیٹر بیتلنفلوی نے اونٹاریو کا ایکشن پالن جاری کیا:لوگوں کی صحت اور ہماری
معیشت کی حفاظت کرنا(Ontario’s Action Plan: Protecting People’s Health and
) 0202 Our Economyکا بجٹ اونٹاریو کا  21-DIVOCپر ردعمل کا اگال مرحلہ ہے اوراس وبا کے دوران حکومت
نے دوسرا بجٹ دیا ہے۔
وزیر بیتلنفلوی نے کہا" ،آپ صحتمند افراد کے بغیر صحت مند معیشت نہیں رکھ سکتے"۔ “گذشتہ سال سے ،ہم  COVID-19سے لوگوں
کی حفاظت پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ بہت سارے چیلنجز سامنے ہیں۔ لیکن صوبے کے ہر کونے میں ویکسین تقسیم ہونے کے بعد،
اُمید اُفق پر ہے۔ ہم ایک سال پہلے شروع کیے گئے کام کو ختم کرنے کے لئے تیار ہیں۔
 0202کا بجٹ عالمی وبائی بیماری کے جواب میں حکومت کی ریکارڈ سرمایہ کاری پر منحصر ہے ،جو لوگوں کی صحت کی حفاظت
کے لئے مجموعی سرمایہ کاری  $2.61ارب ڈالر ہے اور ہماری معیشت کی حفاظت کے لئے  $0161ارب ڈالر ہے۔ اونٹاریو کا
 COVID-19ایکشن پالن کا تعاون اب مجموعی طور پر$12ارب ڈالر ہے۔
باالخر وبائی بیماری ہم سے پیچھے رہ جائے گی وزیر بیتلنفلوی نے کہا ،یہ مہینوں کی بات ہے ،سالوں کی نہیں۔ اونٹاریو ٹیم کی محنت
اور قربانی سے ہم اُس دن کو پا لیں گے۔ ہماری حکومت لوگوں کی صحت اور ُمالزمتوں کے تحفظ کے لئے اپنے عہد کو اچھا کرنے
کے لئے ہر راستے پر فائز ہے۔ جب یہ باب آخر کار بند ہوجائے گا ،تو مجھے یقین ہے کہ اونٹاریو کے عوام روزگار کی تشکیل،
نمو کو آگے بڑھائیں گے۔
خوشحالی اور مضبوط صوبے کے لئے ضروری معاشی ُ
لوگوں کی صحت کی حفاظت 0202کے بجٹ کا پہال ستون ہے .اس میں  COVID-19کو شکست دینے ،طویل ُمدتی دیکھ بھال اور لوگوں
کی دیکھ بھال کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔
سرنگ کے اختتام پرروشنی ہے اور ہم بازوؤں میں ویکسین لگانے کے لئے تیار ہیں جیسے ہی وہ
وزیر بیتلنفلوی نے کہا "ویکسین ُ
صوبے میں پہنچتی ہے۔" "ہم اپنی صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں آج بھی اور طویل عرصے تک سرمایہ کاری جاری رکھیں گے،
وبائی بیماری کے آغاز کے بعد ہی سے زیادہ سے زیادہ ہسپتالوں کے بستر بنانے ،ہسپتالوں کی تعمیر اور بہتری النے ،جانچ میں اضافہ،
اور طویل ُمدتی نگہداشت کو درست کرنے کے لئے ریکارڈ سرمایہ کاری کو فروغ دیں گے۔"
اونٹاریو کے  COVID-19کو شکست دینے کے منصوبے کی جھلکیاں:


صوبے کے ہر فرد کو ویکسن لگانے کے لئے جو لگانا چاہتا ہے ،انٹاریو نے صوبے بھرمیں ویکسی نیشن پالن کے لئے  2$ارب
ڈالر سے زیادہ کی فراہمی کی ہے۔ اونٹاریو جانچ اور رابطے کی نشاندہی کے لئے  061$ارب ڈالر کے ساتھ کام کے مقامات ،کاروبار
اور کمیونٹیز کے ساتھ دوبارہ مشغول ہونا بھی محفوظ بنا رہا ہے۔



فرنٹ الئن ہیروز اور کمزور لوگوں کی حفاظت کے لئے ،اونٹاریو نے ذاتی حفاظتی سازوسامان کے لئے  261$ارب ڈالردستیاب
کئیے ہیں ،جس میں  121ملین سے زیادہ ماسک اور  260ارب دستانے شامل ہیں۔
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اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ ہر ایک فرد جس کوہسپتال میں دیکھ بھال کی ضرورت ہے وہ ایک بستر تک رسائی حاصل
کرسکے ،یہاں تک کہ وبائی مرض کی بدترین حالت کے دوران بھی ،حکومت وبائی امراض کے آغاز کے بعد سے ہسپتالوں کی مدد
کے لئے  162$ارب ڈالر کی اضافی سرمایہ کاری کر رہی ہے ،جس سے ہسپتالوں میں  10222سے زائد بستر مہیا ہو سکیں گے۔ اس
میں 00-0202ء میں  $261ارب ڈالر شامل ہیں تاکہ  COVID-19مریضوں کی دیکھ بھال کی فراہمی جاری رہ سکے ،سرجیکل بیک
الگز کو حل کیا جاسکے اور مریض کی ضروریات سے مطابقت رکھی جا سکے۔

اونٹاریو کے طویل ُمدتی نگہداشت کو ٹھیک کرنے کے منصوبے کی جھلکیاں


کئی دہائیوں سے نظرانداز کرنے اور طویل ُمدتی نگہداشت میں آنے کے ُمنتظر افراد کی مدد کے لئے ،اونٹاریو چار سالوں میں
اضافی طور پر $111ملین ڈالرکی سرمایہ کاری کر رہا ہے ،جو کُل مجموعی  $06.ارب ڈالر ہے ،جو  120222نئے طویل ُمدتی
نگہداشت کے بستروں کی تعمیر کے لئے مدد گار ہیں۔ اونٹاریو موجودہ ُمکانات میں رہائش کے حاالت کو بہتر بنانے کے لئے اگلے
چار سالوں میں  $01.ملین ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے ،بشمول یہ یقینی بنانے کے لئے کہ گھروں میں رہائشیوں کے لئے
ائر کنڈیشنگ ہے ،تاکہ پیارے آرام اور حفاظت ،وقار اور احترام کے ساتھ زندگی گزارسکیں۔



مہلک  21-DIVOCوائرس سے طویل مدتی نگہداشت میں اپنے پیاروں کو بچانے کے لئے ،اونٹاریو 00-0202ء میں مزید $.12
ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے ،جس سے وبائی امراض کے آغاز سے ہی لگائے گئے مجموعی وسائل کو $0
ارب ڈالر تک پہنچا دیا ہے۔



کینیڈا میں پیاروں کو بہترین معیار کی دیکھ بھال حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لئے ،اونٹاریو چار سالوں میں  $161ارب ڈالر کی
سرمایہ کاری کر رہا ہے تاکہ طویل ُمدتی نگہداشت میں اوسطا ً براہ راست یومیہ نگہداشت کو چار گھنٹے تک بڑھایا جا سکے اور
 00222سے زائد مالزمتیں دی جائیں ،بشمول ذاتی معاون کارکنان ( )PSWsاور نرسیں۔

اونٹاریو کے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے منصوبے کی جھلکیاں


مزید صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کی ضرورت کو حل کرنے کے لئے ،اونٹاریو ہسپتال کے تاریخی توسیع اور تعمیراتی
منصوبوں کی حمایت کے لئے سرمایہ کاری کررہا ہے ،جس میں ولیم آسلر ہیلتھ سسٹم کے پیل میموریل میں ایک نیا انپیشنٹ ونگ اور
ونڈسر ایسیکس میں ایک نئے عالقائی ہسپتال کی جاری منصوبہ بندی شامل ہے۔



ذہنی صحت اور لت کے معامالت سے نبردآزما ہونے والے ہزاروں افراد کی مدد کے لئے ،اونٹاریو00-0202ء میں  $201ملین ڈالر
صہ ہے ،تاکہ ہر ایک کو زیادہ سے
کے اضافی فنڈ فراہم کررہا ہے جو  22سالوں کے  $161ارب ڈالر کی تاریخی سرمایہ کاری کا ح ّ
زیادہ بہتر نگہداشت فراہم کی جاسکے۔

اونٹاریو کے لوگوں کی صحت کے تحفظ کے منصوبے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں
اپنی معیشت کی حفاظت 0202کے بجٹ کا دوسرا ستون ہے۔ اس میں اونٹاریو کے خاندانوں ،کارکنوں اور آجروں کی امداد کے
منصوبے کی نشاندہی کی گئی ہے۔
ت عامہ کے ضروری اقدامات پرمزدوروں ،اہل خانہ اور کاروباری مالکان ایک قیمت پر آئے ہیں ،لیکن اس
وزیر بیتلنفلوی نے کہا" ،صح ِ
میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جانیں بچائیں ہیں۔" “ہم دی گئی قربانیوں کو بخوبی پہچانتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو اضافی راحت اور
مدد فراہم کرنے کے لئے اقدامات کررہے ہیں جن پر وبائی بیماری کا سب سے زیادہ اثرہوا ہے ،ان میں والدین کو براہ راست ادائیگی کا
تیسرا دور فراہم کرنا ،اونٹاریو سمال بزنس سپورٹ گرانٹ کو دوگنا کرنا ،اور کارکنوں کو اُن کی تربیت کے اخراجات میں مدد کرنا
شامل ہے۔
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اونٹاریو کے کارکنوں اور کنبوں کی امداد کے منصوبے کی جھلکیاں:


کارکنوں کو ان کے تربیتی اخراجات میں مدد فراہم کرنے کے لئے ،حکومت  0202کے لئے اونٹاریو جابز ٹریننگ ٹیکس کریڈٹ کی
تجویز کر رہی ہے۔ یہ وصول ُکنندہ کو 12فیصد تک کہ اہل اخراجات پر $00222تک کی فراہمی کرے گا۔ یہ  0202میں تقریبا ً
 0120222افراد کی مدد میں مجموعی طور پر $0.2ملین ڈالر کی مدد فراہم کرے گا۔



ان خاندانوں کی مدد کے لئے ،جنہیں وبائی امراض کی وجہ سے نئے دباؤ اور اخراجات کا سامنا کرنا پڑا ہے ،اس غرض سے کہ ان
دور
کے پاس زیادہ رقم موجود رہے  ،حکومت اونٹاریو چائلڈ بینیفٹ کے ذریعے والدین کی مدد کے لئے گُذشتہ مارچ سے تیسرے ِ
کی ادائیگی کررہی ہے ،جو $261ارب ڈالر ہے.۔ اس دور میں ہر بچے کے لئے ادائیگی دُگنی ہوکر  $122اور خصوصی ضروریات
کے حامل ہر بچے کے لئے  $122ہوجائے گی ،جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان جس میں تین چھوٹے بچے ہوں گے ،جن میں
سے ایک کو خصوصی ضروریات ہیں ،تیسرے دور کی ادائیگی کے بعد مجموعی طور پر  $00.22وصول کریں گے۔



قوت میں واپس آنے میں ان کی مدد کے لئے ،حکومت  0202کے لئے
بچوں کی دیکھ بھال کی الگت سے والدین کی مدد اور افرادی ّ
کیئر ٹیکس کریڈٹ میں  02فیصد اضافے کی تجویز کررہی ہے۔ اس سے مدد  $20012سے بڑھ کر $20122ہوجائے گی ،اوسطا ّ
 1220222سے زائد ُکنبوں کو بچوں کی دیکھ بھال کے اخراجات کے لئے تقریبا 01$ملین ڈالر کی اضافی مدد فراہم کی جائے گی۔

اونٹاریو کے مالزمتوں کی حمایت کے منصوبے کی جھلکیاں:


اُن چھوٹے کاروباروں کی مدد کے لئے جو  COVID-19سے لوگوں کی حفاظت کے لئے ضروری پابندیوں سے سب سے زیادہ
متاثر ہوئے ہیں ،اونٹاریو ،اونٹاریو سمال بزنس سپورٹ گرانٹ کی ادائیگی کا ایک دوسرا دور اہل وصول ُکنندگان کو فراہم کررہا ہے۔
کم سے کم  $220222کی گرانٹ کی صورت میں اور  020222$کی گرانٹ تک کی امداد کے اس دوسرے دور کے ذریعے تقریبا ً
 2020222چھوٹے کاروبار اضافی  $260ارب ڈالر کی امداد سے خود بخود فائدہ اٹھائیں گے۔ اس گرانٹ کے ذریعے فراہم کردہ
تخمینی کل امداد  $161ارب ڈالر تک ہو جائے گی۔



اونٹاریو کی سیاحت ،مہمان نوازی اور ثقافت کی صنعتوں کی حمایت کرنے کے لئے جو  COVID-19وبائی امراض سے سب سے
زیادہ متاثر ہوئی ہیں ،اونٹاریو اگلے تین سالوں میں ان شعبوں کی حمایت کے لئے نئے اقدامات میں مزید  $122ملین ڈالر کی سرمایہ
کاری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے  $001ملین ڈالر کی اعالن کردہ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے ،اور وبائی امراض کا آغاز ہونے کے
بعد سے مجموعی طور پر یہ رقم اب  $.01ملین ڈالر سے زیادہ ہے۔



گھروں ،کاروباروں اور برادریوں کو براڈ بینڈ سے مربوط کرنے کے لئے ۔ جس کو  21-DIVOCنے ظاہر کیا ہے کہ وہ ایک
ضرورت ہے نہ کہ عیش و آرام کی چیز -اونٹاریو  $061بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کررہی ہے ،جس سے 02–0221
کی شروعات کے ساتھ چھ سالوں میں اس صوبے کی کُل سرمایہ کاری تقریبا ً  $1ارب ڈالر ہوجائے گی۔

اونٹاریو کی برادریوں کی حمایت کے منصوبے کی جھلکیاں:


ایمان پر مبنی اور ثقافتی تنظیموں کی حمایت کرنا جو  COVID-19کے سبب پیدا ہونے والے اضافی اخراجات کی وجہ سے جدوجہد
کررہی ہیں ،اونٹاریو اُن اہل تنظیموں کو گرانٹ کے لیئے  $12ملین ڈالر فراہم کرے گا۔



اونٹاریو کی  111بلدیات کی مدد کے لئے COVID-19 ،کے خالف جنگ میں صوبے کی کلیدی شراکت دار ،حکومت  0202میں اہم
عوامی خدمات کے تحفظ اور معاشی بحالی میں مدد کے لئے تقریبا  2$ارب ڈالر کی اضافی مالی امداد فراہم کررہی ہے۔

اونٹاریو کی ہماری معیشت کے تحفظ کے منصوبے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔
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فوری حقائق


دنیا بھر کی معیشتوں کی طرح ،اونٹاریو پر بھی  COVID-19وبائی بیماری کا نمایاں اثر پڑا ہے۔  0202میں اس صوبے کی اصل
مجموعی گھریلو پیداوار (جی ڈی پی) میں  160فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔ معیشت کی بحالی کے ساتھ ہی ،اونٹاریو کا حقیقی جی ڈی پی
اور روزگار دونوں ہی کی پیش گوئی ہے کہ وہ  0200کے اوائل میں اپنی وبائی بیماریوں سے پہلے کی سطح کو پیچھے چھوڑ دیں
گے۔



اونٹاریو  02–0202میں  $1161ارب ڈالر کا خسارہ پیش کررہا ہے۔ درمیانی ُمدت کے دوران ،سرکاری منصوبے 00-0202ء میں
 1162$ارب ڈالر 01–0200 ،میں  0060$ارب ڈالر اور  01–0201میں  0260$ارب ڈالر کے خسارے میں ُمسلسل کمی کا عندیہ دے
رہے ہیں۔



معاشی غیر یقینی صورتحال کی ٰ
نمو اور آہستہ
اعلی ڈگری کے بارے میں شفافیت فراہم کرنے کے لئے 0202 ،کے بجٹ میں تیز ُ
نمو کے منظرنامے شامل ہیں جن کو معیشت اگلے کئی سالوں میں لے سکتی ہے اور اونٹاریو کے مالی معامالت پر پائے جانے والے
ُ
ُممکنہ اثرات کو واضح کرتی ہے۔

اضافی وسائل
 0202بجٹ ۔ اونٹاریو کا ایکشن پالن لوگوں کی صحت اور ہماری معیشت کی حفاظت کرنا
اونٹاریو کے ایکشن پالن کی جھلکیاں پڑھیں لوگوں کی صحت اور ہماری معیشت کی حفاظت کرنا
لوگوں کی صحت کی حفاظت کرنا
ہماری معیشت کی حفاظت
معاشی اور مالی جائزہ
وزیر قانون سازی کے بیان کا مطالعہ کریں
 0202اونٹاریو بجٹ ۔ اونٹاریو کا ایکشن پالن:حفاظت کریں ،مدد کریں ،بازیافت کریں
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