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2017 ਓਨਟਾਵਰਓ ਬਜਟ
T

ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਏ ਬੀ ਸੀ ਵਸਿੱ ਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤਿੱ ਕ, ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਇਿੱ ਕ ਵਬਹਤਰ ਜੀ ਨ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੇ ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਵ ਵਦਆਰਥੀ, 85.5%, ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਧ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਪਰਲ
ੈ 2016 ਵ ਿੱ ਚ,
ਓਨਟਾਵਰਓ ਵ ਚਲੇ ਬਾਲਗ੍ਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ 68% ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਸੀ, 2002 ਵ ਿੱ ਚ 56% ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਕੇ – ਔਰਗ੍ੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਂ ਕੁਔਪਰੇਵਟ ਡੇ ੇਲਪਮੈਂਟ (Organization for Economic and Cooperative Development) ਵ ਚਲੇ ਵਕਸੇ ੀ
ਫਾਰ ਇਕਨੌਵਮਕ ਐਡ
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਜਆਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਵਰਓ ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਾਸਤੇ ਵਤੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧੂ $6.4
ਵਬਲੀਅਨ ਦਾ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਸੰ ਤੁਵਲਤ ਬਜਟ ਵ ਿੱ ਚ
2016 ਦੇ ਬਜਟ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਤੇ ਅਗ੍ੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 5.5 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨ ਾਂ ਵਨ ੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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ਅਸੀਂ ਸਿ ੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਓਨਟਾਵਰਓ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ:


ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗ੍ਭਗ੍ 16 ਵਬਲੀਅਨ
ਡਾਲਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਕੇ।



ਆਵਦ ਾਸੀ ਵਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਓਨਟਾਵਰਓ ਵ ਚਲੇ
ਆਵਦ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਾਲੇ ਨੌਂ ਐਬੋਵਰਜਨਲ ਇੰ ਸਟੀਟਯੂਸ ਆਫ ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੀ
ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਨੂੰ ਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।



ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ ਾਲੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਬੌਵਧਕ, ਭਾ ਾਤਵਮਕ, ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵ ਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ।
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ਕੈਰੀਅਰ ਵਕਕ ਸਟਾਰਟ ਰਣਨੀਤੀ (Career Kick-Start Strategy) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰ ਦਾਤਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਨ ੇਂ ਗ੍ਰੈਜਏ
ੂ ਟਾਂ ਲਈ 40,000 ਨ ੇਂ ਕੰ ਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਸਵਖਿੱ ਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਕੇ, ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਾਸਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਾਸਤਵ ਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।



ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਜਾਣ ਾਲੀ ਲੁੜੀਂਦੀ ਵਨਊਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ - $25,000 ਤੋਂ $35,000 - ਤਿੱ ਕ ਧਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ
ਓਸੈਪ (OSAP) ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂਤੀਏ ਭਾਗ੍ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਣ।



ਪਰਾਂਤ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਧਾਉਣ ਾਸਤੇ ਸੁਵ ਧਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਵਨਕੀਕਰਨ
ਕਰਕੇ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਲਟਨ ਅਤੇ ਮਾਰਖਮ ਵ ਿੱ ਚ ਨ ੀਆਂ ਸਾਇਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।



ਂ ਸਵਕਲਜ਼ ਪਲੈ ਨ (Ontario Lifelong
ਲਗ੍ਭਗ੍ 90,000 ਹੋਰ ਬਾਲਗ੍ਾਂ ਲਈ ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੀ ਲਾਇਫਲੌਂ ਗ੍ ਲਰਵਨੰਗ੍ ਐਡ
Learning and Skills Plan) ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਿੱ ਪਗ੍ਰੇਵਡੰ ਗ੍ ਤਿੱ ਕ ਵਜਆਦਾ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਕੇ
ਬਾਲਗ੍ ਵਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਲਈ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਕੇ।



ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗ੍ਏ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੰ ਨ ੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿੱਭਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਾਸਤੇ
ਸੈਕੰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ।
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