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موازنة أونتاريو للعام 2017

العمل على توفير الفرص واألمان
تلتزم أونتاريو بمساعدة الناس في اكتساب المهارات التي يحتاجونها للحصول على فرص عمل جيدة ،تمكنهم من الحصول على دخل تقاعدي مضمون.
وتقوم المقاطعة أيضا بتوفير فرص لقطاع األعمال قابلة للنمو واالزدهار ،من خالل مساعدة األعمال الصغيرة على التوسع لتكبر وتصبح مؤسسات
متوسطة أو كبيرة الحجم ،واالستثمار في التقنيات التحويلية القادرة على توفير فرص عمل للغد ،وجذب االستثمارات من كل انحاء العالم.
ومن أجل بناء مجتمعات محلية شاملة لكل ابنائها ،و قابلة لالزدهار ،تواصل أونتاريو االستثمار في البنى التحتية والخدمات االجتماعية ،وتغيير النظام
القضائي .ولضمان توفر هذه الفرص في كل مناطق للمقاطعة ،تعمل الحكومة على تمكين بيئة تحقيق االستفادة لكل األفراد ،وتم َكن الجميع من
المساهمة في تنمية أونتاريو وازدهارها.

دعم
الناس

دعم األعمال

عن طريق زيادة قدرة الناس في الوصول
الى برامج التعليم والتدريب ،ومساعدتهم في
بناء مهاراتهم و الحصول على خبرة عملية.

من خالل دعم االبتكار ،وزيادة فرص
الحصول على التمويل ومساعدة األعمال
على زيادة صادراتها.

دعم المجتمعات المحلية
من خالل االستثمار في الخدمات االجتماعية
بهدف تمكينها من االزدهار ،وتجديد وتوسيع
البنى التحتية للمواصالت عبر اعتماد اكبر
استثمار في تاريخ أونتاريو.

كيف نقوم بتقديم المساعدة
تقوم أونتاريو باتخاذ اإلجراءات التالية:





مساعدة الطالب والخريجين الجدد على البدء في بناء مستقبلهم المهني ضمن استراتيجية انطالقة المستقبل المهني Kick–Start
.Strategy Career
تغيير برنامج أونتاريو لمساعدة الطالب ( )OSAPلجعل اقساط الدراسة مجانية ألكثر من  210ألف طالب.
توفير الفرص وفتح األبواب أمام البالغين لتعزيز التعليم وتطوير المهارات األساسية المذكورة في خطة أونتاريو للتعلم مدى الحياة
وتطوير المهارات الجديدة.
تعزيز ضمان التقاعد للعاملين اآلن وذلك من خالل لعب دور قيادي في تعزيز برنامج كندا التقاعدي (( CPPوتطوير خطط التقاعد في
أماكن العمل.
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كيف نقوم بتقديم المساعدة
تقوم أونتاريو باتخاذ اإلجراءات التالية:






مساعدة األعمال الصغيرة على التوسع لتكبر وتصبح مؤسسات متوسطة أو كبيرة الحجم ،وتقليل العبء التنظيمي على األعمال من خالل
مبادرة نمو األعمال.
تأسيس مشروع تجريبي جديد لألمان السايبري لتقليل المخاطر وتقوية المؤسسات الخاصة المالية بالمقاطعة وتوفير الوظائف.
دعم االستثمارات الستمرار تبوء أونتاريو لمركز الريادة في البحوث والتنمية للتقنيات التحويلية وتوفير الوظائف المناسبة للمستقبل .وهذا
يتضمن دعم معهد  Vectorللذكاء اإلصطناعي وإنشاء شبكة واسطة اإلبداع المستقلة Autonomous Vehicle Innovation
.Network
توفير والحفاظ على ما يزيد عن  37ألف وظيفة بجميع أنحاء المقاطعة خالل العشر سنوات القامة ،صندوق التوظيف والرفاه الذي يحتوي
على  2.7بليون دوالر ،حيث يساعد الحكومة على مشاركة األعمال وتعزيز اإلنتاجية واإلبداع والتصدير.

كيف نقوم بتقديم المساعدة للمجتمعات المحلية
تقوم أونتاريو باتخاذ اإلجراءات التالية:




االستثمار في النقل العام مثل زيادة معدل تواتر قطارات شبكة  GOوتحسين الطرق لكي تقوم بوصل المجتمعات بطريقة أفضل.
المضي قدما ً بمشروع تجريبي للدخل األساسي لمعرفة ما إذا كان توفير دخل أساسي يوفر آمان وفرص أكثر في سوق العمل المتغير
وتحسين الصحة والتوظيف واإلسكان.
توفير مجتمعات محلية أكثر أمنا ً عن طريق تحديث تدريب الشرطة وتعزيز حوكمة المواطنين وتحسين التفاعل بين القائمين على إنفاذ
القانون والسكان الضعاف.
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