وزارت خزانہ

اونٹاریو بجٹ 2017

آپ اور اپ کے خاندان کی مدد کرنا
اونٹاریو بھر میں لوگ بہت محنت سے کام کرتے ہیں تاکہ ہر روز وہ اپنا اور اپنے خاندان کا مستقبل بہتر بنائیں---اپنے پیاروں کی
نگہداشت کریں ،اپنے بچوں کو اسکول میں آگے بڑھنے میں مدد دیں ،اپنی مہارتوں کو تازہ بنائیں اور نئی کمپنیاں بنائیں۔
روزمرہ کی زندگی کو قابل برداشت بنانے میں مدد کر رہی ہے۔ ہم عوامی خدمات کو مضبوط بنا رہے ہیں جو بہت اہمیت کی حامل
حکومت
٘
ہیں ---جیسے کہ بچوں کی نگہداشت کے لئِے مزید جگہیں اور بچوں اور نوجوانوں کے لئے ڈاکٹری نسخہ جات کی مفت دوائیں---جبکہ
چیزوں کی قیمتیں بھی کم کرنا جیسے کہ بجلی اور بعد از ثانوی تعلیم۔

 25%کی کمی

گھریلو بجلی کے بل ،اوسط ًا بذریعہ مجوزہ
فیئر ہائڈرو پالن

100,000
مزید بچے
قابل برداشت معیاری الئسنس یافتہ نگہداشت کی
جگہوں تک رسائی حاصل کریں گے

مفت ڈاکٹری نسخہ جات کی
دوائیں
ہر ایک کے لئے جو  24سال کا
یا اس سے کم عمر ہے
بذریعہ او ایج آئی پی  +بچے اور نوجوان

مفت تعلیم

منصفانہ گھروں کا منصوبہ

 210,000سے زائد بعد از ثانوی طلباء
کے لئے بذریعہ نئے او ایس اے پی

مکان کے خریداروں اور کرایہ دااروں کو مزید مدد
کرنا کہ وہ قابل برداشت جگہوں کو اپنا گھر کہہ سکیں

ہم کس طرح مدد کررہے ہیں
آونٹاریو اس طرح سے عمل پیرا ہے:


ایسے لوگ جو اپنے پیاروں کی مدد کر رہے ہیں اُن کے بوجھ کو آسان کرنا وہ اس طرح کہ امداد کو بڑھانا جیسے کہ دن کے
پروگراموں میں ،سکون کے وقفہ کی خدمات میں اور تعلیم و تربیت میں۔



خاندانوں کو بہترین ممکنہ صحت کی نگہداشت کی رسائی کو بہتر بناتے ہوئے ،انتظار کے اوقات میں کمی کرکے اور مریض
کے پر تجربہ کو بناتے ہوئے،
بہترین ممکنہ صحت کی نگہداشت فراہم کرنا



بزرگان کی مجوزہ اونٹاریو سینیئرز پبلک ٹرانزٹ ٹیکس کریڈٹ سے عوامی نقل و حمل کی قیمت کو ڈھانپ کر مدد کرنا۔



 40نئے عمر رسیدہ اشخاص کے مراکز کی مدد کرنا جو پروگرامنگ اور سر گرمیاں  2018-19تک فراہم کرتے ہوں گے اس
طرح بزرگان صحتمند ،چاک و چست اور خود کفیل رہ سکیں گے۔

