ਵ ਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

2017 ਓਨਟਾਵਰਓ ਬਜਟ

ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਵਾਲਾ
ਓਨਟਾਵਰਓ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵਬਹਤਰ ਭਵ ਿੱ ਖ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਮਹਨਤ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ – ਵਪਆਵਰਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੰ ਸਕਲ ਵ ਿੱ ਚ ਅਗੇ ਿੱ ਧਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰ ਅਿੱ ਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਨ ੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਨ ਨੰ ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਪੁਜਿੱਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਜਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਨ ਹਨ – ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵਬਜਲੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰ
ਘਟਾਉਣਂਦੇ ਹੋਏ – 100,000 ਹੋਰ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਪੁਜਿੱਣਯੋਗ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ ਾਸਤੇ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ
ਦ ਾਈਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕ ਰੇਜ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ।

ਪਰਸਥਾਵਪਤ ਫੇਅਰ ਹਾਇਡਰੋ ਪਲੈ ਨ ਰਾਹੀਂ,

100,000

ਘਰੇਲ ਵਬਜਲੀ ਵਬਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ,ਔਸਤਨ

25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ

।

ਹੋਰ ਬਿੱ ਚੇ
ਪੁਜਿੱਣਯੋਗ, ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਾਲੀ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ
ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ

ਓਵਹਪ+ (OHIP+) : ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ
ਾਸਤੇ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਰਾਹੀਂ 24 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ

ਮੁਫਤ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਦ ਾਈਆਂ ।

ਕਰਨਗੇ।

ਨ ੇਂ ਓਸੈਪ ( OSAP) ਰਾਹੀਂ 210,000 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਪੋਸਟ

ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰ ਘਰ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ

ਕਵਹਣ ਾਸਤੇ ਪੁਜਿੱਣਯੋਗ ਥਾਂ ਲਿੱਭਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੁਫਤ ਵਟਊਸ਼ਨ

ਾਜਬ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ

2017 ਓਨਟੈਰੀਓ ਬਜਟ

ਅਸੀਂ ਰਕਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ
ਓਨਟਾਵਰਓ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ:


ਵਦਨ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਹਤ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਰਗੇ ਸਹਾਵਰਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ।



ਪਹੁੰ ਚ ਨੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ, ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਵਮਆਂ ਨੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭ ਨੰ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗੀ
ਮੁਮਕਨ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਕੇ।



ਓਨਟਾਵਰਓ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਪਰਸਥਾਵਪਤ ਪਬਵਲਕ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਵਡਟ (Ontario Seniors’ Public Transit Tax
Credit) ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰ ਪਬਵਲਕ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰ ਕ ਰ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ।



2018 – 19 ਤਿੱ ਕ ਪਰੋਗਰਾਵਮੰ ਗ ਅਤੇ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਾਲੇ 40 ਨ ੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ (Elderly
Persons Centres) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਸਹਤਮੰ ਦ, ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਵਹ ਸਕਣ।

ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਾਲਾ
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