
  

 

برای طرحی 
خدمات و 
 فرصت ها

 

 رشد رقابت در انتاریو و ایجاد مشاغل خوب

بهتر  ییویانتار یبرا یطرح، تغییرات شکافهای اجتماعی را افزایش می دهند، دولت این همچنان که اقتصاد انتاریو به سرعت در حال تغییر است.  
 ، با حمایت از همۀ مردم استان و ارائۀ خدمات و فرصت هایی که برای پیشرفت نیاز دارند.  و عادالنه تر دارد

 

 
 

 مشاغل خوب و برنامۀ رشد

 

 
 

 شهریه رایگان

 

 
 

 حمایت از مشاغل شمالی

طی سه  دیجدسرمایه گذاری دالر  ونیلیم 935

 ،کسب و کارهااز  تیحما جهت ،سال
و کمک به جذب  النیالتحص غو فار انیدانشجو

 مشاغل خوب با پرداخت مناسب.

 

برای  رایگان شهریۀ کالج ودانشگاهارائۀ 
دانشجو در تمامی  225,000بیش از 

به خانواده کمتر سنین. شهریۀ رایگان یا
آمد و با درآمد متوسط تعلق می درهای کم 

 .گیرد

 

سرمایۀ مضاعف طی میلیون دالر  85تأمین 

و  سه سال آینده برای حمایت از ایجاد مشاغل

 در شمال. نوآوری

 

 چگونه فرصتهای بیشتری برای مردم پدید می آوریم

 انتاریو:

دانشجو در تمامی سنین رایگان می کند. شهریۀ رایگان به خانواده ها با درآمدهای  225,000شهریۀ کالج و دانشگاه را برای بیش از  •

 175,000$درآمد دارند و دانشجویان خانواده هایی که تا سقف  90,000$گوناگون ارائه می شود، حتی خانواده هاییکه تا سقف 

 هستند. ایط دریافت کمکهای مالیدرآمد دارند نیز واجد شر

، در توسعۀ برنامه های تحصیلی باالتر از مقطع متوسطۀ منطبق بر نیازهای متغیر سه سال یطمیلیون دالر  132 با سرمایه گذاری •

 دانشجویان و کارفرمایان، دانش جویان را برای مشاغل خوب آماده می کند.

سه سال،  یدالر ط ونیلیم 170 یرگذا هیبا سرما ان،یدانشجو یبرا شتریمربوط به مشاغل ب تجارتی یآموزش یتهایموقع نیبه منظور تأم •

 کند. ی( را به روز مOntario’s apprenticeship program) ویانتار یکارآموز ۀبرنام

میلیون سرمایه به صندوق آمادۀ ۱۲التحصیالن از طریق افزودن  غبیشتر برای دانشجویان و تازه فار فنی و حرفه ای ارائۀ آموزش های  •

 (.Career Ready Fundکار )

$  در ساعت از اول 14 به حد اقل دستمزد با افزایش میلیون نفر در سراسر انتاریو، پس از انتظاری طوالنی  1.2ارائۀ ارتقاء دستمزد  •

 . 2019  یۀ$  در ساعت از اول ژانو15و   2018  یۀژانو

  در برنامۀ اتصال آموزشهای انتاریو میلیون دالر  45.6 با  افزایش  سرمایه گذاری •

Ontario Bridge Training Program.به کاریابی تازه واردین ماهرکمک می کند ، 



 

 چگونه رقابت شغلی را بهبود می بخشیم

 انتاریو: 

 رکت ها برا کسب و کارهای کوچک آنها را در رقابت یاری می دهد.درصدی مالیات بر در آمد ش 22کسر  با •

 عه را ارائه می کند تا مشوق کسب و کارها برای تحقیق و نو آوری باشد.پیشنهاد حفظ اعتبار مالیاتی برای تحقیقات و توس •

با  یدر مراحل استخدام تیشفاف شیو افزا تیبر اساس جنس یشکاف دستمزد دنیهمه با به چالش کش یعادالنه تربرا یشغل یفضا جادیا •

 کند. یم یحقوق اسیمق ایاستخدام را ملزم به اعالم مبلغ دستمزد  یها یآگه یشدن، تمام بیکه، در صورت تصو یشنهادیقانون پ

میلیون  500مایه گذاری بخش خصوصی را، با تأمین به شرکتها برای ماندن در رقابت یاری می دهد و در تمام مناطق امکان جذب سر •

 هم می سازد.(، فراNew Economy Fund)دالر سرمایۀ افزوده طی ده سال آینده در سرمایۀ اقتصاد جدید 

و ترویج مشارکت کلیدی بازارهای صادرات  انتاریو پشتیبانی می کند، با ترویج تجارت بین المللی، توسعۀ حضور انتاریو درشاغلین از  •

 های کاری و اقتصادی در سراسر جهان.

دالر میلیارد   1.6و جذب شغل  38,000در ایجاد و حفظ حدود  ،سال آینده 10طی  ی،میلیون دالر 200سرمایه گذاری افزایش با  •

  سرمایه گذاری محلی، از توسعۀ اقتصاد منطقه ای حمایت می کند.

 میلیون دالر جهت کم کردن هزینه های برق برای تأسیسات صنعتی بزرگ در شمال ادامه می دهد. 120به سرمایه گذاری ساالنه  •

برای همه، درسه سال آینده ادامه داده، بودجۀ سازمان سرمایۀ $ میلیون دالر به ترویج عدالت، فرصت ها و رشد 85با سرمایه گذاری  •

$ میلیون دالر می 150به   2021را در  Northern Ontario Heritage Fund Corporationمیراث شمالی انتاریو 

 رساند و برنامه های جدیدی ارائه می دهد.

 

 چگونه درزیرساخت ها سرمایه گذاری می کنیم

 انتاریو:

شروع می شود،  15–2014سال، که از  14میلیارد دالر طی  230برای توسعۀ زیرساختی به روز و کارآمد، با سرمایه گذاری حدود  •

 به پروژه هایی نظیرساخت بیمارستان ها، مدارس، ترابری، پل ها و جاده ها اولویت می دهد.

 GOبا ایجاد خط ترن منطقه ای اکسپرس  ،ادامه می دهد (GTHA)به توسعۀ ترابری در سراسر تورنتوی بزرگ و ناحیۀ همیلتون  •

Regional Express Rail   —میلیارد دالری که نظام حاضر را به نظام ترابری سریع منطقه ای  21.3$ یک سرمایه گذاری

سرویس دو  افزایش خواهد یافت، با 6,000به  1,500از  GOشمار سفرهای هفتگی از طریق شبکۀ ریل   2025تبدیل می کند. تا 

 دقیقه ای برای مسافرین و خانواده ها در سراسر منطقه. 15طرفه، تمام روز و 

 زاید.فمی ا 2013، از GOدرسراسر شبکۀ سفردر هفته به سفرهای ترن  800، که تا حدود GOدرصد سرویس ترن  70افزایش تا  •

سرمایه گذاری  GTHAترابری سریع در سراسر منطقۀ  به منظور تأمین ترابری سریع، کارآمد و قابل اطمینان،در پروژه های بزرگ •

ایستگاه اتوبوس، سه ایستگاه مترو، سه ایستگاه  54ایستگاه که به  25با  Eglinton Crosstown LRTمی کند، شامل: پروژۀ 

GO  و خط اکسپرسUP Express  متصل می شود؛Finch West LRT  که کالجHumber  را به ایستگاه جدید متروی

Finch West  وصل می کند؛ وHurontario LRT  که خطوطGO  رامتصل می کند، می سی ساگا و برمپتون  ونظام ترابری

 آغاز شود. 2022که انتظار می رود در 

 LRT     (Ottawa lightاوتاوا  شامل حمایت از پروژه های ترابری  —سال آینده  10میلیارد دالری طی  79با سرمایه گذاری  •

rail transit)   و خط سریع واترلو(Waterloo ION rapid transit) (  و سیستم خط سریع اتوبوس لندنLondon Bus 

Rapid Transit System ) و انتخاب های بیشتری برای رفت و آمد افراد و خانواده ها فراهم می سازد. را کاهش می دهد تراکم 



و منطقۀ همیلتون،شامل تخفیف در کرایه برای مصرف کنندگان کارت با حمایت ازتحول تلفیق کرایۀ ناحیه ای برای تورنتوی بزرگ  •

(PRESTO که مسیرشان را بین )GO  یاUP Express  وTTC .تغییر می دهند 

 میلیون دالر طی سه سال، اینترنت پرسرعت را در مناطق روستایی و اجتماعات شمالی توسعه می دهد. 500با سرمایه گذاری اضافی  •

 

 


