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ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਰਨਾ
ਓਨਟਾਵਰਓ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਉਹ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਚੰ ਗੀ
ਨੌਕਰੀ ਲਿੱਭਣ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਨਸ਼ਵਤਚ ਅਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸੀ ਜਾ ਸਕਣ ਾਲੀ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਂਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰ ਦਰਵਮਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿੱ ਡੀਆਂ ਕੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿੱ ਧਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਰਪ੍ ਬਦਲ
ਸਕਣ ਾਲੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ, ਵਜਹੜੀਆਂ ਕਲ ਦੀਆਂ ਨੋਕਰੀਆਂ ਉਤਪ੍ੰ ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ
ਤੋਂ ਵਨ ੇਸ਼ ਨੰ ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਿੱ ਧਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ੀ ਮੌਕੇ ਉਤਪ੍ੰ ਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।
ਸੰ ਵਮਲਤ ਕਰਨ ਾਲੇ , ਉਨਿੱਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਾਸਤੇ, ਓਨਟਾਵਰਓ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਵਚਆਂ ਅਤੇ
ਸਮਾਜਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਨਆਂ ਵ

ਸਥਾ ਵ ਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਲਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ

ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਵਕ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਵਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੰ ਅਗਾਂਹ ਧਾ
ਰਹੀ ਹੈ ਵਜਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵ ਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾ ੇਗਾ।

ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਿੱ ਕ

ਨ ੀਂ ਰੀਤ ਨੰ ਅਗਾਂਹ ਧਾ ਕੇ, ਪ੍ੰ ਜੀ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ

ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਿੱ ਧਣ ਫੁਲਿੱਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ

ਨੰ ਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਨਰਯਾਤਾਂ

ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ

ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਨੁਭ

ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ

ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੇ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ

ਇਵਤਹਾਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਡੇ ਵਨ ੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ

ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ

ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ
ਨ ੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਕੇ

ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰ ਸਹਾਰਾ
ਦੇਣਾ

2017 ਓਨਟੈਰੀਓ ਬਜਟ

ਅਸੀਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਓਨਟਾਵਰਓ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ:


ਨ ੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਵਕਕ ਸਟਾਰਟ ਰਣਨੀਤੀ (Career Kick-Start Strategy) ਰਾਹੀਂ ਕੰ ਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਸਵਖਿੱ ਆ ਦੇ
ਮੌਵਕਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਵਰਆਂ ਨੰ ਧਾ ਕੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਗਰੈਜਏਟਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਚੰ ਗੀ
ਸ਼ੁਰਆਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ।



210,000 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਾਸਤੇ ਵਟਊਸ਼ਨ ਨੰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਵਰਓ ਸਟਡੈਂਟ ਅਵਸਸਟੈਂਸ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਓਸੈਪ੍) (Ontario Student Assistance Program – OSAP) ਵ ਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ।



ਂ ਸਵਕਲਜ਼ ਪ੍ਲੈ ਨ (Ontario Lifelong Learning and Skills
ਨ ੀਂ ਓਨਟਾਵਰਓ ਲਾਇਫਲੌਂ ਗ ਲਰਵਨੰਗ ਐਡ
Plan) ਰਾਹੀਂ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਾਲਗਾਂ ਾਸਤੇ ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਉਤਪ੍ੰ ਨ ਕਰਕੇ।



ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਲੈ ਨ (Canada Pension Plan) ਵ ਿੱ ਚ ਾਧੇ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਨੰ
ਆਧੁਵਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਅਗ ਾਈ ਕਰਕੇ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਕਾਵਮਆਂ ਾਸਤੇ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੁਿੱ ਵਖਆ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ
ਕਰਕੇ।

ਅਸੀਂ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਓਨਟਾਵਰਓ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ:


ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰ ਦਰਵਮਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿੱ ਡੀਆਂ ਕੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿੱ ਧਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਵਹਲ (Business Growth Initiative) ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵਨਯੰ ਤਰਕ ਭਾਰ ਨੰ ਘਟਾ
ਕੇ।



ਜੋਖਮਾਂ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਨਜੀ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤਪ੍ੰ ਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨ ੇਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪ੍ਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕਰਕੇ।



ਓਨਟਾਵਰਓ ਨੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਪ੍ ਬਦਲ ਸਕਣ ਾਲੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਰਿੱ ਖਣ ਾਸਤੇ
ਵਨ ੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਕੇ, ਕਲ ਦੀਆਂ ਨੋਕਰੀਆਂ ਉਤਪ੍ੰ ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਬਣਾ ਟੀ ਸਝ ਲਈ ਨ ੇਂ ੈਕਟਰ
ਇੰ ਸਟੀਟਯਟ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਵਤਆਰ ਾਹਨ ਨ ੀਨਤਾ ਨੈੱਟ ਰਕ (Autonomous Vehicle
Innovation Network) ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।



ਂ ਪ੍ਰੌਸਪ੍ੈਵਰਟੀ ਫੰ ਡ (Jobs and Prosperity Fund) ਜੋ ਵਕ
10 ਸਾਲ ਦੇ, 2.7 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੌਬਜ਼ ਐਡ
ਉਤਪ੍ਾਦਨ, ਨ ੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਨਰਯਾਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਹਭਾਗਤਾ ਕਰਨ
ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ 37,000 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤਪ੍ੰ ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖ
ਕੇ।

ਮੌਵਕਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ
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ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਓਨਟਾਵਰਓ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ:


ਪ੍ਬਵਲਕ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਗੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟ ਰਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਾਰ ਾਰਤਾ ਨੰ ਧਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰ ਵਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਨੰ ਸੁਧਾਰਨਾ।



ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇ ਿੱ ਧ ਕੇ ਵਕ, ਕੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨੀ ਬਦਲ
ਰਹੀ ਲੇ ਬਰ ਮਾਰਵਕਟ ਵ ਿੱ ਚ ਵਜਆਦਾ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਸਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ
ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਸਿੱ ਵਟਆਂ ਨੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਪ੍ੁਵਲਸ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਨੰ ਆਧੁਵਨਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੈਵਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ
ਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭਾ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਜਆਦਾ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ।
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