مزایای سه گانه انتاریو):(ONTARIO TRILLIUM BENEFIT

گزینه های بیشتر برای مردم

براساس پیشنهاد دولت ،مردم از آغاز سال  ،4102دارای حق
گزینش خواهند بود ،مبنی برآنکه مزایای سه گانه انتاریو
) (OTBرا در یک پرداخت دریافت کنند یا در پرداختهای
ماهانه.

تلفن رایگان 0 -011 -332 -2444 :
تلفن رایگان ناشنوایان 0 -011 -473 -2227 :

 OTBترکیب سه اعتبار مالیاتی در یک اعتبار است.

انتاریویی پر رونق
و
منصفانه
بودجه انتاریو

3102

بسیاری از مردم برای پرداخت صورتحسابها ،ازدریافت
کمک هزینه به صورت ماهانه استقبال می کنند؛ با این وجود،
بعضی ترجیح می دهند ،به طور یکجا آن را دریافت کنند.

www.ontario.ca/budget
کمک به رانندگان انتاریو برای صرفه جویی در پول

دولت با ارائه موارد زیر بر موفقیت خود در تثبیت هزینه بیمه خودرو
برای بیش از نه میلیون راننده در انتاریو تکیه می کند:
 راهبرد کاهش هزینه و نرخ که حق بیمه خودرو برای مصرف
کنندگان را تا  01درصد به طور متوسط کاهش خواهد داد.
 بیمه کنندگان را ملزم می کند تا نرخ های پایین تری را به
رانندگان مطئمن ارائه کنند.
 مبارزه مستمر با تقلب و کالهبرداری در بیمه خودرو به منظور
محافظت از مصرف کنندگان و کاهش هزینه ها.
 اتخاذ اقدامات بیشتری در جهت مسئولیت پذیری و شفافیت به
منظور احیای هزینه های این صنعت و حصول اطمینان از
اینکه صرفه جویی ها به مصرف کنندگان منتقل شود.
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طرحی برای مشاغل و رشد

 .7جوامع چاالک و نیرومند -کمک به تمام جوامع و اقتصادهای
منطقه ای برای بهره مندی از ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی

طرح انتاریو برای مشاغل و رشد براساس بنیان های مستحکم اقتصادی مورد
حمایت سیاست ها و سرمایه گذاری های دولت بر شش حوزه کلیدی تکیه دارد:

جامعه منصف

.0

فضای کسب و کار رقابتی – حمایت از یک نظام مالیاتی رقابتی و نظارت
مؤثر ،موجب ترویج سرمایه گذاری های جدید روی کسب و کار به منظور
ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می شود.

کارکرد اقتصادی انتاریو و بافت اجتماعی آن وقتی که همگان
فرصت داشته باشند تا با برخورداری از تمام توان بالقوه خود موفق
شوند ،نیرومند تر خواهد شد.

.4

زیرساختهای نوین – سرمایه گذاری در حمل و نقل ،راهها ،مدارس و
بیمارستانها یک بنیان کلیدی برای یک اقتصاد مولد است.

ادامه ارائه خدمات عمومی با کیفیت عالی از راه:

پیشنهاد ارائه فرصتهای بیشتر برای افراد از راه:



 مطرح کردن  411دالر معافیت از درآمد ماهانه به
منظور کاهش موانع سر راه اشتغال کسانی که کمک
هزینه اجتماعی دریافت می کنند.
 افزایش نرخ های کمک هزینه اجتماعی ،شامل افزایش
نرخ برای بزرگساالن مجردی که فاقد فرزند بوده و
کمک هزینه انتاریو )(Ontario Worksدریافت
می کنند.
 افزایش محدوده دارایی های نقدی در برنامه کمک
هزینه انتاریو )(Ontario Worksبرای کمک به
کسانی که این کمک هزینه را دریافت می کنند به
منظور کسب تأمین مالی بیشتر.
 حمایت از فرصتهای بیشتر برای افراد بومی از راه
مشارکت مستقیم در اصالحات کمک هزینه اجتماعی،
حمایت بیشتر از مسکن و نیز تغییر خدمات به منظور
برآورده کردن بهتر نیازهای کودکان و جوانان بومی.

.3

دولت قصد دارد تا به منظور حمایت از بیش از  011،111شغل به
طور متوسط ساالنه در سراسر استان ،در سه سال آینده بیش از 53
میلیارد دالر در حوزه های حیاتی مانند حمل و نقل ،مراقبت بهداشتی و
آموزش سرمایه گذاری کند.

نیروی کار بسیار ماهر -سرمایه گذاری روی مهارتها و آموزش ،و همچنین
اشتغال جوانان ،تضمین می کند که مردم این استان می توانند کار کنند و
موفق باشند.


دولت به منظور ترویج فرصتهای شغلی ،کارآفرینی و نوآوری برای
جوانان در انتاریو ،راهبرد فراگیر مشاغل جوانان را با سرمایه
گذاری  593میلیون دالر طی دو سال پیشنهاد می کند.

.2

ترویج کارآفرینی و نوآوری – تقویت توانایی انتاریو برای تبدیل ایده ها به
خدمات و کاالهای ابتکاری برای اقتصاد جهانی.

.1

جهانی شدن -همسویی با کسب و کارها به منظور گسترش دسترسی بازار به
خدمات و کاالها فراتر از مرزهای انتاریو و در سایر استانها ،آمریکا و
اقتصادهای در حال ظهور.

 بهبود دسترسی به خدمات مراقبت بهداشتی با کیفیت عالی
برای همگان.
 کمک به موفقیت دانش آموزان از جمله اجرای کامل
کودکستان تمام وقت و تمرکز بیشتر بر مهارتهایی که دانش
آموزان جوان برای کسب موفقیت به آن نیاز دارند.
 ارائه  %31تخفیف در شهریه انتاریو به منظور بهبود
دسترسی به آموزش عالی.

بودجه  4103انتاریو طرح جدید دولت انتاریو برای تقویت
اقتصاد استان و دادن شانس موفقیت به هر فرد می باشد.
وقتی که هر فرد فرصت اشتغال به کار مفید را داشته باشد،
بتواند در زندگی جامعه خود مشارکت کند و در شکوفایی
استان ما سهم داشته باشد ،کارکرد اقتصادی انتاریو قوی تر
خواهد بود.
نقش دولت در ایجاد اشتغال ،پرورش محیط مناسب برای کسب
و کارها و کارآفرین ها به منظور خطرپذیری ،انجام سرمایه
گذاری ،ایجاد اشتغال و تشویق نوآوری می باشد.

به سوی توازن
حذف کسری بودجه امر بسیار مهمی است که دولت می
تواند به منظور تضمین رونق و شکوفایی انتاریو انجام دهد.
دولت انتاریو به حذف کسری بودجه تا سال  4102-00پایبند
است.
کسری بودجه سال  4104-03طبق برآورد مبلغ  8،0میلیارد
دالر خواهد بود ،این رقم  1میلیارد دالر از برآورد بودجه سال
گذشته کمتر است.
اقدام دولت موجب شده تا انتاریو بتواند کسری بودجه کمتر از
میزان پیش بینی شده را در چهار سال متوالی گزارش کند.
پیش بینی شده است که رشد هزینه برنامه در سال 4104-03
برای دومین سال متوالی کمتر از یک درصد باشد.
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