پنچ نکته مھم و دانستنی در رابطه با بودجه سال 2011
 .1اقتصاد در حال بھب ود ميباشد و مشاغل در حال احياء شدن
o

o
o

.2

انتاريو و شرکاء بخش خصوصی با ايده ھای نو ،از طريق سرمايه گذاريھای جديد که بالغ بر بيشتر از $1 .3بيليون دالر
ميباشد  ،باعث ايجاد و حفظ تقريبأ  10،000شغل گرديده ،که شامل مبلغی در حدود  $ 175ميليون دالر آن از طرف
دولت انتاريو باش دیم .
برنامه مالياتی انتاريو در راستای مشاغل و توسعه با موفقيت در حال انجام ميباشد  .استان انتاريو موفق به جبران  91در
صد از مشاغلی که در مدت زمان رکود اقتصای از بين رفته بودند گرديده است.
رساندن مساعدت به کشاورزان از طريق برنامه ھای جديد و گسترده که باعث کنترل ريسک ميباشند .
Risk Management Program

ما پشيرفت حاصله در راه تعلم و تربيت را ھمچنان حفظ خواھيم کرد

o
o

.3

تا سال  2015 - 16باال تر از  60 , 000دانش آموز جديد در کالجھا و دانشگاه ھا وارد خواھند شد
در سپتامبر  ، 2011برناه تمام وقت کودکستانی )  (Full-day Kindergartenدر  200مدرسه جديد شروع شده
و تا سپتامبر  2014اين برنامه بطور کل تکميل خواھد شد.

ما پيشرفت حاصله در راه بھداشت عمومی را حفظ خواھيم کرد

o

o
o

 90 ،000آزمايشات قربالگری برای تشخيص سرطان پستان  ،و گسترده سازی اين برنامه جھت شامل کردن بانوانی
که در رده باالی ريسک ميباشند و سنين آنھا بين  30 - 49است و حمايت کردن از آزمايشات فراتر برای بانوانی که در
رده سنی  50-69ميباشند .
برنامه بسيار جامع در جھت بھداشت روان و اعتيادات  ،که شروع آن از کودکان و نو جوانان آغاز خواھد شد
خدمات بيشتر در راه ارائه دارو  ،حمايت از کسانی که دارای پوشش بيمه از طريق برنامه بيمه مزايای دارو در انتاريو
) (Ontario Drug Benefit Programميباشند  ،که شامل سالمندان ھم خواھد بود

 .4نقطه تمرکز ما در راستای حذف کسر بودجه تجديد خواھد شد
o
o
o
o
o
o

o

پيش بينی شده است که کسر بودجه  2010 - 11نسبت به يک سال پيش  $ 3بيليون دالرتقليل يافته
پيش بينی شده است که برنامه ھای مخارج ) (Program expenseدر  2010 – 11نسبت به پيش بينی بودجه سال
گذ شته  $ 2.6بيليون دالر تقليل خواھد يافت
ما دارای برنامه ھای صرفه جوئی مشخه ای ھستيم که حدودأ  $ 1.5بيليون دالر صرفه جوئی در طول سه سال مالی
آينده در بر خواھد داشت
بطور مثال  ،از آژانسھای بزرگ دولتی خواسته شده که بالغ بر  $ 200ميليون دالر تا سال 2013 – 14
سرفه جوئی کنند
بودجه ادارات اجرائی جھت کسانی که دريافت کننده مبالغ مشخصه ای ميباشند  ،در طول دو سال آينده  10در صد تقليل
خواھد يافت  .اين سياست در مورد آژانسھای بزرگ ھم اجرا خواھد شد
تعداد  1 ،500کارمند از ادارات خدمات عمومی انتاريو )] ، (Ontario Public Services [OPSبين آوريل
 2012تا مارس  2014کم خواھند شد .اين تعداد اضافه بر تعداد  3 ،400کارمند تمام وقتی ميباشند که در بودجه سال
 2009کم شده بودند
قرار داد جديدی در جھت اصالح خدمات عمومی انتاريو ) ،(Ontario Public Servicesبه رياست آقای دان
دروموند ) (Don Drummondاقتصاد دان  ،که نظريات خود را در راستای ارائه تعقيراتی که باعث سرعت
بخشيدن به برنامه ھای ما در جھت از بين بردن کسر بودجه و در عين حال حفظ خدمات بھداشت و آموزش و پرورش
باشد  ،به مورد اجرا گذاشته خواھد شد

 .5ما کسر بودجه را از بين خواھيم برد و در عين حال خدمات عمومی کليدی و توسعه اقتصادی را حفظ خواھيم کرد
o

Farsi

ساير روشھا  ،مانند کم کردن  ، HSTالزمه اش کسر زيادی از خدمات بھداشت و آموزش و پرورش ميباشد  ،که باعث
صدمه زدن به خانوادھھای انتاريو و اقتصاد آن ميشود

حمايت از خدمات بھداشت

حمايت از آموزش و پرورش

آزمايشات بيشتر برای تشخيص سرطان پستان

کودکستان تمام وقت

 اضافه کردن  90 ، 000آزمايشات قربالگری
جھت تشخيص سرطان پستان.
 گسترده کردن برنامه ھای قربالگری جھت در بر
گرفتن تعداد بيشتری از بانوانی که خطر سرطان
برايشان جدی تر ميباشد.

استراتجی در بھداشت روان
 دولت سرمايه گذاری گسترده ای در استراتجيھای
متعدد در زمينه بھداشت روان و اعتيادات کرده ،
که شروع آن از کودکان و نو جوانان ميباشد.

 در سپتامبر  ، 2011برناه تمام وقت کودکستانی در
 200مدرسه جديد شروع خواھد شد  ،که
 50 ،000کودک ار آن بھره مند خواھند گرديد.
 در حال حاضر اين برنامه در  600مدرسه و برای
 35 ، 000کودک محيا ميباشد.
 اين برنامه در سپتامبر  2014در کليه مدارس
ابتدائی بطور کامل اجرا خواھد شد  ،و حدودأ
 247 ،000کودک و خانواده ھايشان از آن بھره
مند خواھند گرديد .

فضای بيشتر در کالجھا و دانشگاه ھا

 ايجاد سيستمی تکميل و مسئول

 تا سال  2015 – 16باال تر از  60 ، 000فضای
جديد برای دانش جويان در کالجھا و دانشگاه ھا
محيا خواھد گرديد.

 گسترده کردن خدمات داروئی و حمايت از
اشخاصی که تحت پوشش مزايای بيمه انتاريو
ميباشند – کمک به سالمندان و ساير اشخاص در
راه انجام خدماتی مانند مشاوره در باره پی گيری
داروھائی که احتياج به نسخه پزشک دارد.

 جا برای کليه دانش آموزان واجد شرائط محيا
خواھد بود.

گسترده تر کردن خدمات داروئی

