وزارت خزانہ

اونٹاریو بجٹ 2017

رفاہ تعلیم
اے بی سی سیکھنے سے لے کر بعد از ثانوی تعلیم کی تکمیل تک ،تعلیم بہتر زندگی بنانے کی بنیاد ہے۔مزید اونٹاریو
کے طلباء  85.5 ،فیصد ،ہائی اسکول سے فارغ ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ اور  2016میں 68 ،فیصد
بالغان نے بعد از ثانوی سندیں حاصل کیں ،جو کہ 2002میں  56فیصد ہونے سےزائد ہے۔ یہ تعداد کسی بھی
اورگنائزیشن فار اکنامک اینڈ کو آپرییٹو ڈولپمنٹ کے ملک سے بڑی ہے۔
اسی لئے اونٹاریو

$6.4بلین ڈالر کی تین سالوں پر محیط اضافی سرمایہ کاری کر رہی ہے---تاکہ مضبوط

تعلیمی نظام کی تعمیر کر سکے جو طلباء کی کامیابی پر مرکوز کر تا ہے۔  2017کا متوازن بجٹ کے منصوبے میں
$5.5بلین ڈالر کی سرمایہ کاری اُن وعدوں کے لئے شامل ہے جو  2016کے بجٹ میں کئے گئے۔

اونٹاریو بجٹ 2017

ہم کس طرح مدد کر رہے ہیں
اونٹاریو اس طرح عمل پیرا ہے۔


 10سالوں پر محیط قریب ًا  $16بلین ڈالر اسکولوں کی تعمیر اور بہتری کے لئے فراہم کرنا



محنت سے تعلیم حاصل کرنے والوں کے لئے بعد از ثانوی تعلیم و تربیت میں امداد کرنا مع اونٹاریو میں مقامی باشندو کے 9
ان ڈائیجنس  -اونڈ ایب اوریجنل انسٹیٹیوٹس کے۔



طلبائ کی سوجھ بوجھ  ،احساسات  ،سماجی اور جسمانی نشوئ نما کی صالحیتوں کو بہتر بنانا اُن پروگراموں اور خدمات کے
ساتھ جو ُان کی بہتری اور ذہنی فالح پر مرکوز کرتی ہیں۔



اونٹاریو کی کِک سٹارٹ کیریئر سٹریٹجی کے ذریعہ طلباء اور حالیہ فارغ التحصیل کے لئے  40,000تک اونٹاریو کے آجروں
کے ساتھ نئے کام سے متعلق تجربات کے مواقعوں کو وجود میں النا ،صحیح دنیا کا تجربہ فراہم کرنا جبکہ آجروں کی اس
طرح مدد کرنا کہ وہ اُنہیں تربیت دے کہ کام کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔



کم از کم اجرت جو کہ لوگ کمانا چاہتے ہیں 25,000 --سے  35,000تک  ،تاکہ وہ مضبوط مالی قدموں پر کھڑے ہوں قبل اس



کے کہ وہ صوبائی او ایس اے پی کی حصہ کی واپس ادائیگی شروع کریں۔
ایسی جگہوں کو بڑھانا اور ُانہیں جدید بنانا تاکہ صوبہ بھر میں بعد از ثانوی تعلیم جگہوں تک رسائی بڑھائی جاسکے مع اُن نئی



جگہوں کے جو مارکھم ،برامپٹن اور ملٹن میں ہیں۔
ً
سیکھنے والے بالغان کے پروگراموں اور خدمات میں توسیع کرنا جن میں اندازا 90,000مزید بالغان فراہم کرکے جنہیں
مہارتوں کی تربیت اور اونٹاریو الئف لرننگ اینڈ سکلز پالن کے ذریعے تازہ شدہ مہارتوں تک آسان رسائی دالنا۔
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برطرف شدہ کارکنان کے لئے دوسرے پیشے کے حصول کے لئے تربیت تا کہ وہ نیا پیشہ تالش کر سکیں ۔

رفاہ تعلیم

