ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਫਲ-ਫੁੱ ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱ ਚ
ਰਿਕਾਰਡ ਸਤਰ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਪੂਰੀ
ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ। ਬੀ.ਸੀ.
ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱ ਗੇ ਨਹੀਂ
ਵੱ ਧ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੇ ।

ਬਜਟ
2018

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ

ਬਜਟ 2018 ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਤੇ ਲੋ ਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਬਣੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਗੇ ਵੱ ਧ ਕੇ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੱ ਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾ
ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੱ ਟੇਬਾਜ਼ਾਂ (speculators) ਤੇ ਇੱ ਕ ਨਵੇਂ ਕਰ, ਘਰਾਂ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱ ਚ ਕਾਲੇ ਧੰ ਨ ਨੂੰ ਵੈਧ ਬਣਾਉਣ (money
laundering) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ
ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ 2018 ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਚੰ ਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ
ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱ ਚ ਪੂੰ ਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ
2018 ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵੱ ਧਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਅਸੀਂ ਮੰ ਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਰਲ ਜੇਮਜ਼
ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ
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|

1

ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰ

»

ਬਜਟ 2018 ਸੱ ਟੇਬਾਜ਼ੀ (speculation) ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ, ਮੰ ਗ ਤੇ ਅੰ ਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ, ਘਰਾਂ
ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ
ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਚੁਣਤੌ ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

»

»

»
»
»

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱ ਕ
ਨਵਾਂ ਸੱ ਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ (speculation tax) ਰਚਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੱ ਟੇਬਾਜ਼ਾਂ (speculators) ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਥੇ ਕਰਾਂ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਯੁਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (satellite)
ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

»

2

ਬੀਸੀ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bcbudget.gov.bc.ca ਤੇ ਜਾਓ
ਸੱ ਟੇਬਾਜ਼ਾਂ (SPECULATORS) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ
ਤੇ ਕਰ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰ (foreign buyers tax) ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਉੱਚੀ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ
ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
ਸੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਅਤੇ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੇ ਮੁੱ ਲ
ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਘਰ
ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ।
ਕਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਅਨੁਸਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਅਤੇ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
•

ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ ਕੌਂ ਡੋ ਰੀਅਸਾਇਨਮੈਂਟਾਂ (reassignments) ਵਿੱ ਚ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ।

•

ਗੁਪਤ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।

•

ਪਾਂ੍ਰ ਤ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੜੀਂਦੇ ਘਰਾਂ
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

»

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਾਏ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਨਿਰਮਿਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ।

10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਧਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ, ਹਿੰ ਸਾ ਤੋਂ ਬੱ ਚ
ਕੇ ਭੱ ਜ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਕਿਰਾਏ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀਆਂ
ਵਾਲੇ ਕਮਾਊ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ $800 ਨਾਲ
ਵੱ ਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ $930 ਨਾਲ
ਵੱ ਧ ਜਾਣਗੇ, 35,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
|
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ਸੱ ਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ (SPECULATION TAX)। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਘਰੇਲੂ ਸੱ ਟੇਬਾਜ਼ਾਂ (speculators) ਤੇ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਕਰ। ਇਹ
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਨਨਾਏਮੋ
ਰੀਜਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਅਤੇ ਕੇਲੋਨਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਕੇਲੋਨਾ
ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰ (FOREIGN BUYERS
TAX)। 21 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਕੇ 15% ਤੋਂ
20% ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱ ਚ
ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ, ਸੈਂਟਰਲ
ਓਕਾਨਾਗਨ ਅਤੇ ਨਨਾਏਮੋ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨਲ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਤੱ ਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ.
ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ
ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਪੂਰਨ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰ ਮ
ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ
ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰ ਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ
ਵਾਸਤੇ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bcbudget.gov.bc.ca ਤੇ ਜਾਓ
ਬਜਟ 2018 ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਅਰਲੀ
ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱ ਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਸੀ.- ਵਿੱ ਚ- ਬਣੀ ਵਿਆਪਕ ਚਾਇਲਡ
ਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਇੱ ਕ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਵਾਲੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੈ,
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ:

»»
»»

»»
»»

ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ
2020 ਤੱ ਕ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਵਿੱ ਚ 86,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਤੱ ਕ ਨੂੰ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ
$1,250 ਤੱ ਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱ ਕ ਬਾਲਕ ਵਾਲੇ
ਇਕੱ ਲੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ
$45,000 ਤੱ ਕ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਭੁਗਤਾਨ: $1,250/ਮਹੀਨਾ
ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ. ਹੇਠ ਬਚਤਾਂ:

»»
»»

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਫੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ $350

ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੇਨੇਫਿਟ ਰਾਹੀਂ $900

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ. ਹੇਠ ਕੁਲ ਲਾਭ $1,250
ਸਿਤੰ ਬਰ 2018 ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ
ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲਾਗਤ:

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਜਿਹੜਾ 50,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱ ਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾਏਗਾ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ
ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ
ਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ:
•

ਗਰੁਪ ਇੰ ਨਫੈਂਟ/ਟੌਡਲਰ ਕੇਅਰ ਲਈ
$350/ਮਹੀਨੇ ਤੱ ਕ;

•

ਫੈਮਲੀ ਇੰ ਨਫੈਂਟ/ਟੌਡਲਰ ਕੇਅਰ ਲਈ
$200/ਮਹੀਨੇ ਤੱ ਕ;

•

3-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
$100/ਮਹੀਨੇ ਤੱ ਕ;

•

3-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਮਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
$60/ਮਹੀਨੇ ਤੱ ਕ;

ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਰ ਵਿੱ ਚ 22,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਵੇਂ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ
ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਅਤੇ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਘੰ ਟਿਆਂ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।
ਵੱ ਧਦੀ ਮੰ ਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱ ਡ ਐਜੁਕਟ
ੇ ਰਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ।

$

0

/ਮਹੀਨਾ

ਇੱ ਕ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲ
ਦੇ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਵਾਲਾ 2 ਮਾਤਾ
-ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ
$74,000 ਤੱ ਕ ਦੀ
ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਭੁਗਤਾਨ: $2,050/ਮਹੀਨਾ
ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ. ਹੇਠ ਬਚਤਾਂ:

»»
»»

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਫੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ $450

ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੇਨੇਫਿਟ ਰਾਹੀਂ $1,492.40

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ. ਹੇਠ ਕੁਲ ਲਾਭ $1,942.40
2020 ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ
ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ
ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ:

$

107 .60

/ਮਹੀਨਾ
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ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ
ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਤੰ ਬਰ ਦੀ ਬਜਟ 2017 ਅੱ ਪਡੇਟ ਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ
ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਆਮਦਨੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ
ਅਪੰ ਗਤਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ $15/ਘੰ ਟੇ
ਤੱ ਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ
ਚੁੱ ਕੇ। ਬਜਟ 2018 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਲਾਨ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ
ਦਾ ਖਾਤਮਾ

»»

1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕ,ੇ ਐਮਐਸਪੀ (MSP)
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਧਾ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਹਰ ਸਾਲ $450 ਤੱ ਕ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ $900
ਤੱ ਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਬਜਟ 2018 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 1
ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਲਾਨ
(ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਿਛਲਪੈਰੀ, ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ
ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕ ਹਨ ਜਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਅਨੁਚਿਤ
ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 50% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ,
ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਮੇ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ $1,800 ਤੱ ਕ ਦੀ ਅਤੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲ $900 ਤੱ ਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਗੇ।
•

4

|

ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਫੰ ਡ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਸਿਹਤ ਕਰ (employer health tax) ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ।

•

$500,000 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦੇ ਪੇਰਲ
ੋ ਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਿਹਤ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਗੇ।

•

$500,000 ਅਤੇ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੇਰਲ
ੋ ਾਂ ਵਾਲੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

•

$1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੇ ਪੇਰਲ
ੋ ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
1.95% ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
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ਐਮਐਸਪੀ

(MSP)
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ
ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ
1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਦੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲਾ 2 ਮਾਤਾ
-ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ: $1,800/ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ
ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
(1 ਜਨਵਰੀ,2020 ਤੋਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗਤ:

$

0

/ਮਹੀਨਾ

ਵਿਅਕਤੀ

ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ: $900/ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ
ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
(1 ਜਨਵਰੀ,2020 ਤੋਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗਤ:

$

0

/ਮਹੀਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਫੈਰੀਆਂ
ਬਜਟ 2018 ਫੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱ ਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਟਵਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਘਾਟੇ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮਹਿੰ ਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਨੂੰ
ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਰੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਵੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੁਸਖੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ
ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

»»

ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ:

»»
»»
»»

ਤਿੰ ਨੋਂ ਮੁੱ ਖ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਫੈਰੀ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ;
ਛੋਟੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ 15% ਨਾਲ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ – ਵੀਰਵਾਰ ਤੱ ਕ ਕਿਰਾਏ
ਵਿੱ ਚ 100% ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

»»
»»

ਬੀ.ਸੀ. ਫੈਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਾਈਵੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੋਜਨ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਚੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਲਈ, ਨੁਸਖੇ
ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ
ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ
$105 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 240,000
ਬੀ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਏਗਾ।
$45,000 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨਾਂ ਵਾਲੇ
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ।
$15,000 ਅਤੇ $30,000 ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਦੀਆਂ ਕੁਲ
ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।

240,000 ਬੀ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ

»»

»»

ਅਪੰ ਗਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਬਸ ਪਾਸਾਂ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰਕ
ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ $214
ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਫਰ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਥੋੜਾ
ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਏਗਾ।
ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱ ਖਤਾ ਨੂੰ
ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਅਪਲ
੍ਰੈ , 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ
ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪੀਐਸਟੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ

»»

$30,000 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ

ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਘਾਟਾ

»»

$45,000 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ
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ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

»»

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ
ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕੱ ਲੇ ਝੱ ਲਣ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਕੱ ਲੇ ਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲੱ ਗ ਥਲੱ ਗ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਵਿੱ ਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ 2017 ਅੱ ਪਡੇਟ ਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ।
ਬਜਟ 2018 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ,
ਭਰੋਸਯ
ੇ ਗ
ੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

»»

»»

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ (overdose)
ਸੰ ਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵੇ ਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱ ਕ
ਵੱ ਖਰੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਅਡਿਕਸ਼ਨਜ਼ (Ministry of
Mental Health and Addictions) ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ
$322 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਜਵਾਬ ਤੇ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ
ਨਿਵਾਰਕ ਪਹੁੰ ਚ ਤੱ ਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

»»
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ਸਿਤੰ ਬਰ ਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ
ਹਟਾ ਦਿੱ ਤਾ। ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਤੇ ਅਗੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ 2018 ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ
ਵਿਦ ਯੰ ਗ ਅਡਲਟਸ (Agreements with Young Adults) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ
ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪਗ
੍ਰੋ ਰਾਮ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਯੁਵਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ, ਗਰੋਸਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਭਾਲ
ਹੇਠ ਰਹੇ 800 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ
ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ
ਵਿੱ ਚ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
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ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾ ਕੀਤੇ
ਬਿਨਾਂ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ। ਬਜਟ 2018 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ:
•

22,000 ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਫਰ –
ਸ਼ੈਲਟਰ ਏਡ ਫਾਰ ਐਲਡਰਲੀ ਰੈਂਨਟਰਜ਼ (SAFER
- SHELTER AID FOR ELDERLY RENTERS) ਨਾਮ
ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ
ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ $58 ਮਿਲੀਅਨ
ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੇਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਰਕਮ ਵਿੱ ਚ
ਔਸਤਨ $930 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

•

ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ $548 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੋਏਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਰਾ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗ ਸਟਾਫ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ
ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ 2017 ਅੱ ਪਡੇਟ ਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ
ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧਣ ਲਈ ਹੈ। ਬਜਟ 2018 ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ $72 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰ ਡਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਫੰ ਡ
(CLASSROOM ENHANCEMENT FUND) ਦੇ ਹੇਠ ਜੋੜੇ ਗਏ
ਕੁਲ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਨੂੰ 3,700 ਤੱ ਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧੂ
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂ੍ਰ ਤ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ
ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

3,700

ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ

ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ (RECONCILIATION)
ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ

»»

»»

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੁਨਾਏਟਿਡ ਨੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਡੇਕਲੇ ਰਸ਼
ੇ ਨ ਆਨ
ਦ ਰਾਇਟਸ ਆਫ ਇੰ ਨਡਿਜਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਡੀਆਂ
ਸਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਲੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਪਤ
੍ਰ ੀ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ
ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ
ਵਾਸਤੇ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਨਿਵੇਸ਼;

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ (ਡੇਕਲੇ ਰਸ਼
ੇ ਨ)
ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਬਜਟ 2018 ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਦਾ ਹੈ।

ਇੰ ਨਡਿਜਨਸ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਡਂ
ਫਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਜ਼ (INDIGENOUS HOUSING
SOCIETIES AND FIRST NATIONS) ਦੇ ਨਾਲ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1,750 ਯੁਨਿਟਾਂ ਦੇ
ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਸਤੇ $158 ਮਿਲੀਅਨ;

ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ
ਕੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਬੀ.ਸੀ.ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਮਨਪਸੰ ਦ
ਮੰ ਜ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ
ਆਦਿਵਾਸੀ (ABORIGINAL) ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ
ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਉਟਰੀਚ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਰ ਫੰ ਡਿੰ ਗ ਨੂੰ
ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਬੋਰਿਜਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੈਂਟਰਾਂ
(ABORIGINAL FRIENDSHIP CENTRES)
ਵਾਸਤੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ $6 ਮਿਲੀਅਨ;

•

•

•

ਇਸ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਰੱ ਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਿੰ ਨ
ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੀ.ਸੀ. ਪਾਰਕਸ ਕੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਮਾਨਸਿਕ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ $16 ਮਿਲੀਅਨ;

ਬਜਟ 2018 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਇਲਡਲਾਇਫ ਪਬ
੍ਰ ੰ ਧਨ ਪਹਿਲ
ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ $14
ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਾਇਲਡਲਾਇਫ
ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਡ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (HEAD START
PROGRAM) ਨੂੰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਅਤੇ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ;

ਕੰ ਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਚਾਲਨ
ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ $9 ਮਿਲੀਅਨ।

ਕੰ ਮਪਿਊਟਰ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰ ਨਡਿਜਨਸ ਸਕਿਲਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਡੇਵੇਲਪਮੈਂਟ ਫੰ ਡ (INDIGENOUS SKILLS
TRAINING DEVELOPMENT FUND) ਦੇ
ਲਈ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ $30 ਮਿਲੀਅਨ;
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਨਵੇਂ ਇੰ ਨਡਿਜਨਸ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
(INDIGENOUS LAW PROGRAM)
ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ।

ਬਜਟ 2018 :ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
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ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਰਥ
ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

»»

ਡੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੱ ਲਦੇ-ਫੁੱ ਲਦੇ
ਹਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਚੰ ਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੋ ਲੋ ਕਾਂ
ਕੋਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਨੇਡਾ
ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਆਰਥਿਕ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ
ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ – ਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 2017 ਵਿੱ ਚ,
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਗ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱ ਧਿਆ,
ਅਤੇ ਰੀਟੇਲ ਸੇਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅੰ ਕੜੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ.ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਪੂੰ ਜੀ
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲਾਂ,
ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੋਸਟ ਸਿਕੰ ਡਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ
ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ $15.8
ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ।
ਕੇ – 12 ਸਿੱ ਖਿਆ
13%
ਕੁਲ:

$15.8
ਬਿਲੀਅਨ

»»

ਪੂੰ ਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਲੁੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ,
ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਪੋਸਟ ਸਿਕੰ ਡਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ
ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਿੱ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱ ਧੀਆਂ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
•

ਪਾਟੁਲੋ ਪੁਲ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਲੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਨਾਲ ਵਟਾਉਣਾ।

•

ਨੌਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱ ਚ ਹੈਂਡਜ਼ਵਰਥ ਸਿਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਟਾਉਣਾ।

•

ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ 5,000 ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ
ਡਿਲਿਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਸਿਕੰ ਡਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਕਰਨਾ।

»»

ਹੁਨਰਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:
•
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ਅਡਲਟ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕਸ਼
ੇ ਨ ਅਤੇ ਇੰ ਗਲਿਸ਼ ਲੈਂ ਗਏੁ ਜ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ
ਮੁਫਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $19 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋੜਨਾ।

•

ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
ਵਿੱ ਚ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ,
ਇੰ ਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਿੰ ਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।

•

ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ
ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਗਭਗ $9 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ।

|

ਬਜਟ 2018 :ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ

ਸਿਹਤ
19%
ਆਵਾਜਾਈ
33%

ਬਜਟ 2017 ਅੱ ਪਡੇਟ ਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰੇਟ
ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ
ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਬਜਟ 2018 ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਸਿਕੰ ਡਰੀ
7%

ਹਾਊਸਿੰ ਗ, ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ
18%

»»

»»

ਬੀ.ਸੀ.ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱ ਚ
ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥ
ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਬਜਟ 2018 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ
ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਡ
ੈਂ ਾਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਗਰੋ ਬੀ.ਸੀ., ਫੀਡ ਬੀ.ਸੀ.,
ਬਾਏ ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ $29 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2017 ਦਾ ਜੰ ਗਲੀ ਅੱ ਗ (ਵਾਇਲਡਫਾਇਰ) ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਪੂਰਵ ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ.
ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 65,000 ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜੰ ਗਲੀ ਅੱ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ
ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਚੀਲੇ ਪਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ $72 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬਜਟ ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਸਿਆਣੀ ਵਿੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱ ਧਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥ
ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ 2018 ਵਿੱ ਚ 2018-19 ਵਿੱ ਚ $219 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਚਤ
ਅਤੇ $350 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਭੱ ਤੇ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਖਰਚਿਆਂ
ਲਈ $550 ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਸਤਰ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

2018 ਬਜਟ ਵੇਰਵੇ: www.bcbudget.ca

ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ: www.gov.bc.ca/fin
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਨਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਕਲੋ ਰੀਨ ਰਹਿਤ
ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਫਾਈਬਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਘਟਾਓ, ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ।

