وزارت خزانہ

اونٹاریو بجٹ 2017

موقع اور تحفظ کا وجود میں النا
اونٹااریو لوگوں کو مدد کرنے میں پرُ عزم ہے کہ وہ اُن مہارتوں سے لیس ہو ں جو اُنہیں اچھی مالزمت کے لئے درکار ہیں تا محفوظ
اور پہلے سے بیان کردہ ریٹائرمنٹ آمدنی حاصل کر سکیں۔ صوبہ کاروبار ی اداروں کے لئے بھی مواقعے وجود میں ال رہا ہے تاکہ وہ
تحول والی تکینکات میں سرمایہ کاری سے نچلے درجے کو بڑھاتے ہوئے
بڑھیں اور ترقی کریں اس طرح اُن کی مدد کرنے سے کہ ٘
درمیانے درجے اور اونچے درجے کے کاروباروں پر الیا جائے ،جو آنے والے کل کے لئے مالزمتیں فراہم کریں گے اور دُنیا بھر سے
سرمایہ کاری کو پرُ کشش بنائیں گے۔
منجملہ خوشحال کمیونیٹی بنانے کے لئے ،اونٹاریو بنیادی ڈھانچے اور سماجی خدمات یہاں تک کہ سب کے لئے تحویلی نظام عدلیہ میں
سرمایہ کاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان مواقعوں کو صوبہ کےتمام عالقوں میں یقینی طور پر موجود بنانے کے لئے ،حکومت ایک ایسا
ماحول بنا رہی ہے جہاں ہر شخص مستفید ہو سکتا ہے اور اونٹاریو کی عظمت بڑھانے میں حصہ لے سکتا ہے۔

لوگوں کی امداد کرنا
تعلیمی و تربیتی پروگراموں میں رسائی کو
بڑھانے سے
اور مہارتوں اور کام کا تجربہ حاصل کرنے
دینے سے ۔
میں مدد

کاروباروں کی امداد کرنا

کمیونٹیز کی امداد کرنا

اُن کو بڑھنے اور مالزمتوں میں سرماِیہ کاری
کرنے میں اور برآمدات بڑھانےمیں
مدد دینے سے۔

سماجی خدمات میں سرمایہ کاری کرنے سے
اور آمدو رفت کے ڈھانچے کو جدید بنانے سے
تاکہ اشیاء اور لوگ کمیونٹیز میں زیادہ سہولت
کے ساتھ سفر کر سکیں۔

.

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


طلبائ اور نئے فارغ اتحصیل لوگوں کی اس طرح مدد کرنا کہ وہ اپنے کام سے متعلق مواقعوں اور سہاروں کے ساتھ نئی چالو کرنے کی
حکمت عملی کے ذریعہ نئے پیشوں کے لئے تیار ہوں-
اونٹاریو اسٹوڈنٹ اسسٹنس پروگرام ) (OSAPکو اس طرح منتقل کرنا کہ  210,000سے زائد طلباء کے لئے تعلیمی فیس دی جا سکے۔



بالغان کے لئے تعلیم اور الزمی مہارتوں کو بذریعہ نئے اونٹاریو الئف النگ لرننگ اینڈ سکلز پالن ،بڑھاتے ہوئے دروازے اور مواقعے کھولے
جائیں۔



آج کے کارکنان کے لئے کینیڈا پینشن پالن کے بڑھنے والے اور جدید کام کی جگہ پر پینشن کے منصوبہ کی شے پر ریٹائرمنٹ کے تحفظ
کو مضبوط بنانا۔



اونٹاریو بجٹ 2017

ہم کس طرح کاروباری اداروں کی مدد کر رہے ہیں
اونٹاریو






کچھ اس طرح عمل پیرا ہے۔
چھوٹے کاروباری اداروں کو چھوٹے درجے سے درمیانے درجے اور بڑے کاروبار ی ادارہ بننے میں  ،اور بذریعہ بزنس
گروتھ انیشیٹو  ،کاروباری اداروں پر قوانین کی پابندیوں کے بوجھ میں کمی کرنے سےمدد کرتا ہے۔
سائبر سیکوریٹی کے آزمائشی منصوبے کا قیام تاکہ اُن خطرات کو کم کیا جا سکے ،صوبہ کے نجی مالی اداروں کو مضبوط کیا
جائے اور مالزمتوں کو وجود میں الیا جائے۔
سرما یہ کاریوں کی جوصلہ افزائی کرتا ہے تاکہ اونٹاریو کو تحویل شدہ تکنیکات کی تحقیقات و ترقیات میں پیش پیش رکھے
اور کل کی مالزمتوں کو وجود میں الئے۔ اس میں ویکٹر انسٹیٹیوٹ برائے مصنوعی ذہانت کو سہارا دینا شامل ہے اور اونٹاریو
اوٹانومس وہیکل انوویشن نیٹورک  ،کا وجود میں النا شامل ہے۔
صوبہ بھر میں  10سالوں پر محیط  37,000سے زائد مالزمتوں کو وجود میں النا یا اُنہیں قائم رکھنا $2.7 ،بلین ڈالر کے
مالزمتیں اور پراسپیرٹی فنڈ جو حکومت کے شرکاء کی اشیاء ،اختراعوں اور برآمد کی افزائِش میں مدد دیتے ہیں۔

ہم کس طرح کمیونٹیز کی مدد کر رہے ہیں
اونٹاریو
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کچھ اس طرح عمل پیرا ہے۔
عوامی نقل و حمل میں سرمایہ کاری کرنے جیسے کہ گو ریل گاڑی نیٹ ورک کی خدمات کے تواتر کو بڑھاتے ہوئے اور
سڑکوں کو بہتر بنا تے ہوئے تاکہ کمیونٹیز کو بہتر طور پر مربوط کیا جائے ۔
بنیادی آمدنی کی آزمائشوں کے ساتھ آگے بڑھنا تا اس بات کا جائزہ لے کہ بنیادی آمدنی فراہم کرنے سے انہیں مبد٘ ل مزدور منڈی
میں زائد تحفظ اور موقع  ،اور صحت میں بہتری ،مالزمت اور رہائش کے بہتر نتائج فراہم ہو ں ۔
پولیس کی جدید تربیت کے ذریعہ کمیونٹیز کو محفوظ بنانا ،عوام پر نگرانی کو بڑھانے اور غیر محفوظ آبادیوں کی قانون نافذ
کرنے والوں کے ساتھ باہمی تعامل کو بہتر کرنا۔

موقع اور تحفظ کا وجود میں النا

