ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ
(British Columbia) ਇੱ ਕ
ਉੱਘੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੇ ਜੋ ੜ
ਕੁ ਦ ਰਤੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ,
ਮਿਹਨਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ
ਸੰ ਪੰ ਨਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ
ਨਾਲ ਭਰਪੂ ਰ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ
ਸਚਮੁੱ ਚ ਖੁ ਸ਼ ਹਾਲ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕ ਲਈ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਕੱ ਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੁ ਣੌ ਤ ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਹੁ ਣ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਮੌ ਕੇ ਪੈ ਦ ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਬਜਟ 2019

ਅਸੀਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੋ ਧ ੀ ਹੋ ਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ ਭਾਲ,
ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ
ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬਜਟ 2019 ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਸੇ ਦੀ
ਬੱ ਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌ ਕੇ ਪੈ ਦ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇ ਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੇਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂ ਰ ੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ
ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਬਾਲ ਮੌ ਕ ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ (Child Opportunity
Benefit) ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.
ਪੀ. (MSP) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਇੰ ਫਰਾਸਟ੍ਰ ਕ ਚਰ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਹੈ।
ਬਜਟ 2019 ਸਾਡੇ ਸੂ ਬੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ-ਕਾਰਬਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ
ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋ ਏ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਏ ਮੌ ਕੇ ਪੈ ਦ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
CleanBC ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁ ਦੇ ਸ਼ ੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਅਨੁ ਕੂ ਲ ਤਾ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ, ਬਜਟ 2019 ਫਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਸ (First
Nations) ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ 25-ਸਾਲਾ ਲਾਭ-ਸ਼ੇ ਅ ਰਿੰ ਗ
ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ
ਫਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ
ਸਥਿਰ, ਲੰ ਮੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਫੰ ਡਿੰ ਗ।

ਬਜਟ 2019 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ
ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਕ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋ ਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਮੌ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਜੋ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂ ਤ, ਸਥਿਰ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗ ਾ, ਜੋ
ਅੱ ਜ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ
ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਵੇ।

ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਰੋਲ ਜੇਮਸ (CAROLE JAMES)
ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਫ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ ਰੀਮੀਅਰ
(MINISTER OF FINANCE AND DEPUTY PREMIER)

ਬਜਟ 2019: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ
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ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ
ਵੱ ਧ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਣਾਉਣਾ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਮਹੱ ਤਵ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱ ਧ
ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਪਲਾਨ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.)
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੱ ਕ ਘਟਾ ਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱ ਡੀਆਂ ਮਿਡਲ-ਕਲਾਸ ਟੈ ਕ ਸ ਕਟੌ ਤ ੀਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆ ਤ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ $450 ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਲਈ $900 ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੈ।
ਬਜਟ 2019 ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ
ਨੂੰ ਪੂ ਰ ੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ
$1,800 ਬਚਾਉਣਗੇ।
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22,000 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂ ਸ ਸ਼ੁ ਦ ਾ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਥਾਵਾਂ
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ $237
ਮਿਲੀਅਨ ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਨਾ

ਬਜਟ 2019 ਗੰ ਭੀਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱ ਜੋ
ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਪਹਾਜ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੱ ਲ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ
ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ
ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਜਿਓਣ
ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ੜ ਹੈ।
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ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬੀ.ਸੀ.
ਵਿੱ ਚ $111,000 ਤੱ ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ
ਉਪਲਬੱ ਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਬੱ ਚਾ
$15,000 ਤੱ ਕ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੋ ਵੇ ਗ ੀ

ਦੇ ਖ ਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨਾ

ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

1,506

ਬਜਟ 2019: ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ $350
ਤੱ ਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, $4,200 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, 52,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬਾਲ
ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱ ਚ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਮੌ ਕ ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਾਲ
ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂ ਸ ਸ਼ੁ ਦ ਾ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ
ਫੀਸ ਵਿੱ ਚ ਕਟੌ ਤ ੀ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ
ਹਰ ਸਾਲ $20,000 ਤੱ ਕ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ
$28,000 ਤੱ ਕ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਵੇ ਗ ੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ($)
ਗਣਨਾ ਦਾ ਅਨੁ ਮ ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਕ ਬੱ ਚਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰ ਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਪੈ ਦ ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

$2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱ ਚਤਾਂ
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ਸਮੁੱ ਚੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱ ਚ ਬਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ. (ECTB) = ਅਰੰ ਭਿਕ ਬਚਪਨ ਟੈ ਕ ਸ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਸੀ.ਓ.ਬੀ. (COB) = ਬੀ.ਸੀ. (B.C.) ਬਾਲ ਮੌ ਕ ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱ ਚ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱ ਡਾ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ
ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ, ਪਹੁੰ ਚਯੋ ਗ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਵਿੱ ਚ
$1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

1,224
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ਬਜਟ 2019 ਨਵਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਮੌ ਕ ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਡਲ-ਕਲਾਸ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਖਾਸ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿੰ ਨ ਗੁ ਣ ਾ ਤੱ ਕ ਹੋ ਰ ਸਹਿਯੋ ਗ
ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਅਰੰ ਭਿਕ ਬਚਪਨ ਟੈ ਕ ਸ ਫ਼ਾਇਦੇ
(Early Childhood Tax Benefit) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਕਤੂ ਬ ਰ 2020 ਤੋਂ
ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ $1,600
ਤੱ ਕ, ਦੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ $2,600 ਤੱ ਕ, ਅਤੇ ਤਿੰ ਨ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ $3,400 ਤੱ ਕ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
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ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਤਿਆਰ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਯੋ ਜ ਨਾ (CHILD CARE PLAN)

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਹਰੇ ਕ ਬੱ ਚੇ ਕੋ ਲ ਉਹ ਮੌ ਕੇ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ
ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਸਮੁੱ ਚੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਮੂ ਹਿ ਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ($)

2000

ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਮੌ ਕ ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ

ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਲਿਵਿੰ ਗ ਬੀ.ਸੀ. ਹੋ ਮ ਸ਼ੇ ਅ ਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ 2009 ਦੇ
ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੁ ਆ ਵਜ਼ੇ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਖ ਣਗੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ
ਦੇ ਖ ਭਾਲਕਰਤਾ 1 ਅਪ੍ਰੈ ਲ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਪ੍ਰ ਤ ੀ
ਮਹੀਨਾ $179 ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋ ਗ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਵਾਧਾ ਦੇ ਖ ਣਗੇ, ਜੋ
ਇੱ ਕ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ
ਵਿਸਤ੍ਰਿ ਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਆਂ ਟ ੀਆਂ, ਜੋ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋ ਸ ਟਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ
ਹੀ ਵਧੇ ਹੋ ਏ ਸਹਿਯੋ ਗ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਣ ਗੇ

ਬੀ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼
ਪੋਸਟ-ਸੈਕਡੰਰ ੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬ ੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖ ਿਆ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਾਲੀ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵ।ੇ
ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਕੈ ਰ ੀਅਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਚੰ ਗੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆ ਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ,
ਅਸੀਂ ਅੱ ਜ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਣ ਦਾਰਾਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਾਈ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ $11,200 ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘ ੀ ਅਤੇ
ਸੂਬਾਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ $28,000 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
10-ਸਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $2,300 ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ:
10 ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ $2,300 ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਵਿਆਜ

$2,300

ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ:
10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ $0 ਬੀ.ਸੀ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਵਿਆਜ
$0

ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ
$2,300

ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰ ਮ ਆਮਦਨੀ
ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਪੁ ਣੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 10
ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਪੂ ਰ ਨ
ਵਾਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।
ਬ ਜ ਟ 2019 ਇੱ ਕ ਮ ਹ ੀ ਨੇ ਵਿੱ ਚ ਆ ਮ ਦ ਨ ੀ ਅ ਤੇ
ਅ ਪ ਾ ਹ ਜ ਪੁ ਣੇ ਦ ੀ ਆਂ ਦ ਰ ਾਂ ਵਿੱ ਚ $50 ਤੱ ਕ ਦ ਾ ਵ ਾ ਧ ਾ
ਕ ਰ ਦ ਾ ਹੈ । 2017 ਤੋਂ, ਸ ਰ ਕ ਾ ਰ ਨੇ ਇ ਹ ਨ ਾਂ ਦ ਰ ਾਂ ਨੂੰ
$150 ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਮ ਹ ੀ ਨ ਾ, ਜ ਾਂ $1,800 ਇੱ ਕ ਸ ਾ ਲ ਤੱ ਕ
ਵ ਧ ਾ ਇ ਆ ਹੈ ।

ਬਜਟ 2019: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ

|

3

ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ
ਵੱ ਧ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਣਾਉਣਾ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਮਹੱ ਤਵ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱ ਧ
ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਪਲਾਨ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.)
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੱ ਕ ਘਟਾ ਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱ ਡੀਆਂ ਮਿਡਲ-ਕਲਾਸ ਟੈ ਕ ਸ ਕਟੌ ਤ ੀਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆ ਤ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ $450 ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਲਈ $900 ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੈ।
ਬਜਟ 2019 ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ
ਨੂੰ ਪੂ ਰ ੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ
$1,800 ਬਚਾਉਣਗੇ।
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22,000 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂ ਸ ਸ਼ੁ ਦ ਾ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਥਾਵਾਂ
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ $237
ਮਿਲੀਅਨ ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਨਾ

ਬਜਟ 2019 ਗੰ ਭੀਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱ ਜੋ
ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਪਹਾਜ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੱ ਲ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ
ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ
ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਜਿਓਣ
ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ੜ ਹੈ।
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ਮੌ ਜੂ ਦ ਾ ਅਰੰ ਭਿਕ ਬਚਪਨ ਟੈ ਕ ਸ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਮੌ ਕ ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
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ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬੀ.ਸੀ.
ਵਿੱ ਚ $111,000 ਤੱ ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ
ਉਪਲਬੱ ਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਬੱ ਚਾ
$15,000 ਤੱ ਕ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੋ ਵੇ ਗ ੀ

ਦੇ ਖ ਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨਾ

ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

1,506

ਬਜਟ 2019: ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ $350
ਤੱ ਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, $4,200 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, 52,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬਾਲ
ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱ ਚ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਮੌ ਕ ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਾਲ
ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂ ਸ ਸ਼ੁ ਦ ਾ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ
ਫੀਸ ਵਿੱ ਚ ਕਟੌ ਤ ੀ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ
ਹਰ ਸਾਲ $20,000 ਤੱ ਕ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ
$28,000 ਤੱ ਕ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਵੇ ਗ ੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ($)
ਗਣਨਾ ਦਾ ਅਨੁ ਮ ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਕ ਬੱ ਚਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰ ਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਪੈ ਦ ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

$2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱ ਚਤਾਂ

40

»»

ਤੀਜਾ
ਬੱ ਚਾ

25,000

1,446

2019

0
20
0

»»

ਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਸੀ.ਓ.ਬੀ. ਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਸੀ.ਓ.ਬੀ. ਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਸੀ.ਓ.ਬੀ.

1,392

900

|

»»

0

ਸਾਲਾਨਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ($ ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਕਪਲ)
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ਸਮੁੱ ਚੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱ ਚ ਬਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ. (ECTB) = ਅਰੰ ਭਿਕ ਬਚਪਨ ਟੈ ਕ ਸ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਸੀ.ਓ.ਬੀ. (COB) = ਬੀ.ਸੀ. (B.C.) ਬਾਲ ਮੌ ਕ ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱ ਚ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱ ਡਾ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ
ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ, ਪਹੁੰ ਚਯੋ ਗ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਵਿੱ ਚ
$1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

1,224

2018

2020

ਬਜਟ 2019 ਨਵਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਮੌ ਕ ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਡਲ-ਕਲਾਸ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਖਾਸ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿੰ ਨ ਗੁ ਣ ਾ ਤੱ ਕ ਹੋ ਰ ਸਹਿਯੋ ਗ
ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਅਰੰ ਭਿਕ ਬਚਪਨ ਟੈ ਕ ਸ ਫ਼ਾਇਦੇ
(Early Childhood Tax Benefit) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਕਤੂ ਬ ਰ 2020 ਤੋਂ
ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ $1,600
ਤੱ ਕ, ਦੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ $2,600 ਤੱ ਕ, ਅਤੇ ਤਿੰ ਨ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ $3,400 ਤੱ ਕ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

50,000

2003

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਤਿਆਰ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਯੋ ਜ ਨਾ (CHILD CARE PLAN)

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਹਰੇ ਕ ਬੱ ਚੇ ਕੋ ਲ ਉਹ ਮੌ ਕੇ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ
ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਸਮੁੱ ਚੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਮੂ ਹਿ ਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ($)

2000

ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਮੌ ਕ ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ

ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਲਿਵਿੰ ਗ ਬੀ.ਸੀ. ਹੋ ਮ ਸ਼ੇ ਅ ਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ 2009 ਦੇ
ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੁ ਆ ਵਜ਼ੇ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਖ ਣਗੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ
ਦੇ ਖ ਭਾਲਕਰਤਾ 1 ਅਪ੍ਰੈ ਲ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਪ੍ਰ ਤ ੀ
ਮਹੀਨਾ $179 ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋ ਗ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਵਾਧਾ ਦੇ ਖ ਣਗੇ, ਜੋ
ਇੱ ਕ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ
ਵਿਸਤ੍ਰਿ ਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਆਂ ਟ ੀਆਂ, ਜੋ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋ ਸ ਟਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ
ਹੀ ਵਧੇ ਹੋ ਏ ਸਹਿਯੋ ਗ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਣ ਗੇ

ਬੀ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼
ਪੋਸਟ-ਸੈਕਡੰਰ ੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬ ੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖ ਿਆ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਾਲੀ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵ।ੇ
ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਕੈ ਰ ੀਅਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਚੰ ਗੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆ ਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ,
ਅਸੀਂ ਅੱ ਜ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਣ ਦਾਰਾਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਾਈ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ $11,200 ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘ ੀ ਅਤੇ
ਸੂਬਾਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ $28,000 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
10-ਸਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $2,300 ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ:
10 ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ $2,300 ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਵਿਆਜ

$2,300

ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ:
10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ $0 ਬੀ.ਸੀ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਵਿਆਜ
$0

ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ
$2,300

ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰ ਮ ਆਮਦਨੀ
ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਪੁ ਣੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 10
ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਪੂ ਰ ਨ
ਵਾਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।
ਬ ਜ ਟ 2019 ਇੱ ਕ ਮ ਹ ੀ ਨੇ ਵਿੱ ਚ ਆ ਮ ਦ ਨ ੀ ਅ ਤੇ
ਅ ਪ ਾ ਹ ਜ ਪੁ ਣੇ ਦ ੀ ਆਂ ਦ ਰ ਾਂ ਵਿੱ ਚ $50 ਤੱ ਕ ਦ ਾ ਵ ਾ ਧ ਾ
ਕ ਰ ਦ ਾ ਹੈ । 2017 ਤੋਂ, ਸ ਰ ਕ ਾ ਰ ਨੇ ਇ ਹ ਨ ਾਂ ਦ ਰ ਾਂ ਨੂੰ
$150 ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਮ ਹ ੀ ਨ ਾ, ਜ ਾਂ $1,800 ਇੱ ਕ ਸ ਾ ਲ ਤੱ ਕ
ਵ ਧ ਾ ਇ ਆ ਹੈ ।
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ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰ:
ਉੱਨਤੀ ਰਿਪੋ ਰ ਟ
ਤਾਜ਼ਾ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਜਿਓਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਅਚਾਨਕ ਕੋ ਈ
ਖਰਚਾ — ਇੰ ਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ
ਹੋ ਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ —
ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁ ਲਿ ਤ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ
ਲਈ ਹੋ ਰ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

»»
»»

ਟੈ ਕ ਸ ਦਾ ਅਨੁ ਮ ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਘਰ, ਜੋ ਹਾਊਸਿੰ ਗ
ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
ਵਿਦੇ ਸ਼ ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੈ ਕ ਸ ਦਰ ਨੂੰ 20% ਤੱ ਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਇਸਦਾ ਮੈ ਟ ਰੋ ਵੈ ਨ ਕੂ ਵ ਰ (Metro Vancouver) ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇ ਤ ਰਾਂ
ਤੱ ਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਕ ਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਮੁ ਸ਼ ਕਲ ਦੌ ਰ ਤੋਂ ਗੁ ਜ ਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੁੰ ਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇ ਲੇ ਬੀ.ਸੀ.
ਵਿੱ ਚ ਸੱ ਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂ ਕ ਚਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘੱ ਟ-ਆਮਦਨੀ
ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋ ੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ
ਛੋ ਟ ੀ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੰ ਕਟ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰ ਡਿੰ ਗ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ
ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ
ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਬੇਦਖਲੀ
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ, ਛੋਟੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ
ਕਰਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ
ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ (Greater Vancouver)
ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰਾਂ ਲਈ
ਮਾਨਦੰਡ ਕੀਮਤ 8.3% ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ
ਹੈ, ਕੋਂਡੋ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 6.6% ਤੱਕ ਘਟੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਊਨਹੋਮ ਕੀਮਤਾਂ 6.2% ਤੱਕ
ਘਟੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋ ਈ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ

ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁ ਆ ਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ

ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 114,000 ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਘਰਾਂ ਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋ ਜ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

»»
»»

ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਹੀ, 17,000 ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ
ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

»»

»»

»»

4,900 ਨਵੇਂ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ

»»
»»

2,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਵੇਂ ਮਾੱ ਡਿ ਉਲਰ ਘਰ
ਹਿੰ ਸਾ ਅਤੇ ਦੁ ਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ 280
ਨਵੇਂ ਟ੍ਰ ਾਂ ਜਿਸ਼ਨ ਘਰ

»»
»»

4

ਕੈਂ ਪ ਸ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2,295 ਨਵੇਂ ਘਰ
ਸੁ ਦੇ ਸ਼ ੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ 1,750 ਸੋ ਸ਼ ਲ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂ ਨਿ ਟਾਂ,
ਦੋ ਵੇਂ ਥੋ ੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਿੱ ਛੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ

|
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»»

ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾਮ (Rental Assistance Program)
ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਸਤ $800 ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਘੱ ਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ
ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਧਾਉਣਾ
ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰ ਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਤੱ ਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ —
$1,200 ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱ ਚ $288 ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਕਰਨਾ
ਨਿਯਤ-ਮਿਆਦ ਲੀਜ ਲੂ ਪ ਹੋ ਲ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੂ ਗੋ ਲਿ ਕ
ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਧਾ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ
ਬੇ ਦ ਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਤ ਹੋ ਮ ਪਾਰਕ
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁ ਆ ਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਵੱ ਡੇ ਪੈ ਮ ਾਨੇ ‘ਤੇ ਮੁ ਰੰ ਮਤ ਹੋ ਣ ਵੇ ਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ
ਬੇ ਦ ਖਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵੱ ਧ ਮਜ਼ਬੂ ਤ
ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਨਾ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ
ਸਹਾਇਤਾ (Shelter Aid for Elderly
Renters) (SAFER) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ, ਇਕੱ ਲੇ
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
ਔਸਤ $930 ਤੱ ਕ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ
ਕਰਨਾ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
ਬਜਟ 2019 ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
ਸਬੰ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ
ਲਈ $74 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ
ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਸੈਂ ਟ ਰ

ਬਜਟ 2019 ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਕੁੱ ਲ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱ ਚ
$1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ, ਵੱ ਧ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ, ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਸਮਾਂ।

»»

»»

»»

»»
»»

ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਵਧਾਈ ਹੈ:

ਨਵੇਂ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ
ਸੰ ਤੁ ਲਿ ਤ ਕਰਨਾ

ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ
ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਨਾ

ਟੈ ਰੇ ਸ (Terrace) ਤੋਂ ਡਾੱ ਸ ਨ ਕ੍ਰੀਕ (Dawson Creek) ਤੋਂ ਨੌ ਰਥ
ਵੈ ਨ ਕੂ ਵ ਰ (North Vancouver) ਤੱ ਕ, ਅਸੀਂ ਅੱ ਜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਭਵਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ
ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁ ਰੰ ਮਤ ਅਤੇ
ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕੈਂ ਸ ਰ-ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਨੈ ਦਾਨਿਕ ਇਮੇ ਜਿੰ ਗ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ
ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਏ, ਪੀ.ਈ.ਟੀ. (PET) ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. (CT) ਸਕੈ ਨ ਦਾ
ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮੋ ਥੈ ਰੇ ਪ ੀ ਦੀਆਂ ਮੰ ਗਾਂ ਲਈ
ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂ ਸ ਰ ਏਜੰ ਸੀ (BC Cancer Agency) ਲਈ ਵੱ ਧ ਫੰ ਡਿੰ ਗ
ਔਰਤਾਂ, ਬੱ ਚਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਜੰ ਮੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ
ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
2018 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਐਮ.ਆਰ.
ਆਈ. (MRI) ਸੰ ਚਾਲਨ ਸਮੇਂ ਦੇ 800 ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਘੰ ਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ
ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ
ਵਿੱ ਚ 37,000 ਹੋਰ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ.
ਜਾਂਚਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਹਾਂ।

ਫੇ ਅ ਰ ਫਾਰਮਾਕੇ ਅ ਰ (FAIR PHARMACARE)
ਫੇ ਅ ਰ ਫਾਰਮਾਕੇ ਅ ਰ (Fair PharmaCare) ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾਮ ਵਿੱ ਚ $105
ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 240,000
ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿ ਸ ਕ੍ਰਿ ਪ ਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱ ਧ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ
ਹੋ ਗਈਆਂ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱ ਚ $45,000
ਤੱ ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਟੌ ਤ ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ $300 ਅਤੇ $600
ਵਿਚਕਾਰ ਬੱ ਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿ ਸ ਕ੍ਰਿ ਪ ਸ਼ਨ
ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

$42 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਵਾਈ
ਦੇ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟੀਰਿਅਲ
ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼, ਦਮਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ
ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

»»

12-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਛੱ ਤ ਹੇ ਠ ਾਂ
ਏਕੀਕ੍ਰਿ ਤ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰ ਫਾਉਂਡਰੀ (Foundry)
ਸੈਂ ਟ ਰ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਅਰੰ ਭਿਕ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਕੂ ਲ ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰ
ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
ਵੱ ਧ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ੀਕ੍ਰਿ ਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ
ਦਿਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਿੱ ਖਿਆ

ਬਜਟ 2019 ਅਗਲੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾ ਲਾਂ ਵਿੱ ਚ K-12 ਫੈ ਸ ੀਲਿਟੀਜ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਲ, ਬਦਲੀ, ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ $2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ
ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»

ਬਰਨਬੀ ਨੌ ਰਥ ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ (Burnaby North Secondary) ਲਈ
ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ, ਭੂ ਚ ਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ ਸਕੂ ਲ
ਨੌ ਰਥ ਵੈ ਨ ਕੂ ਵ ਰ ਵਿੱ ਚ ਮਾਉਂਟੇਂ ਨ ਸਾਈਡ ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ
(Mountainside Secondary) ਲਈ ਭੂ ਚ ਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਅੱ ਪਗ੍ਰੇ ਡ
ਬਲਕਲੇ ਵੈ ਲ ੀ (Bulkley Valley) ਵਿੱ ਚ ਵਾਲਨਟ ਪਾਰਕ
ਐਲੀਮੈਂ ਟ ਰੀ (Walnut Park Elementary) ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਦਲੀ
ਸਕੂ ਲ
ਫੋ ਰ ਟ ਸੈਂ ਟ ਜੌ ਨ (Fort St. John) ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਨੌ ਰਥਈਸਟ
ਐਲੀਮੈਂ ਟ ਰੀ ਸਕੂ ਲ (Northeast Elementary School)
ਸੂ ਕ ਸਕੂ ਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿ ਕ ਟ (Sooke School District) ਵਿੱ ਚ ਰੋ ਇ ਲ ਬੇ
ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ (Royal Bay Secondary) ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ
ਚਿਲੀਵੈ ਕ (Chilliwack) ਵਿੱ ਚ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ-ਮਿਡਲ (South Side Area Elementary-Middle) ਸਕੂ ਲ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਸਕੂ ਲ
ਸੈਂ ਟ ਰਲ ਓਕਨਾਗਨ (Central Okanagan) ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ
ਲੇ ਕ ਕੰ ਟ੍ਰੀ ਜੂ ਨ ੀਅਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂ ਲ
(Lake Country Jr Middle School)
ਸੁ ਰੇ (Surrey) ਵਿੱ ਚ ਸੁ ਲ ੀਵਨ ਹਾਈਟਸ ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ
(Sullivan Heights Secondary) ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ

ਅਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਅੱ ਪਗ੍ਰੇ ਡ ਕੀਤੇ ਖੇ ਡ ਦੇ ਮੈ ਦ ਾਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋ ਰ ਟੇ ਬ ਲ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸਕੂ ਲ ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭੇ ਜ ਣ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਲਈ ਪੂ ਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ 5,500 ਨਵੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਥਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬਜਟ 2019 ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਣ ਾਲੀ ਲਈ ਵਾਧੂ
ਸਹਿਯੋ ਗ ਵਿੱ ਚ $550 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਵਿੱ ਚ ਕਲਾਸਰੂ ਮ ਵਿਸਤਾਰ ਫੰ ਡ (Classroom Enhancement
Fund) ਲਈ $58 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱ ਧਧਿਆ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,
4,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਸਮੇ ਤ।

ਬਜਟ 2019: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ
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ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰ:
ਉੱਨਤੀ ਰਿਪੋ ਰ ਟ
ਤਾਜ਼ਾ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਜਿਓਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਅਚਾਨਕ ਕੋ ਈ
ਖਰਚਾ — ਇੰ ਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ
ਹੋ ਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ —
ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁ ਲਿ ਤ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ
ਲਈ ਹੋ ਰ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

»»
»»

ਟੈ ਕ ਸ ਦਾ ਅਨੁ ਮ ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਘਰ, ਜੋ ਹਾਊਸਿੰ ਗ
ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
ਵਿਦੇ ਸ਼ ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੈ ਕ ਸ ਦਰ ਨੂੰ 20% ਤੱ ਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਇਸਦਾ ਮੈ ਟ ਰੋ ਵੈ ਨ ਕੂ ਵ ਰ (Metro Vancouver) ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇ ਤ ਰਾਂ
ਤੱ ਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਕ ਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਮੁ ਸ਼ ਕਲ ਦੌ ਰ ਤੋਂ ਗੁ ਜ ਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੁੰ ਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇ ਲੇ ਬੀ.ਸੀ.
ਵਿੱ ਚ ਸੱ ਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂ ਕ ਚਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘੱ ਟ-ਆਮਦਨੀ
ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋ ੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ
ਛੋ ਟ ੀ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੰ ਕਟ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰ ਡਿੰ ਗ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ
ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ
ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਬੇਦਖਲੀ
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ, ਛੋਟੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ
ਕਰਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ
ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ (Greater Vancouver)
ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰਾਂ ਲਈ
ਮਾਨਦੰਡ ਕੀਮਤ 8.3% ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ
ਹੈ, ਕੋਂਡੋ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 6.6% ਤੱਕ ਘਟੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਊਨਹੋਮ ਕੀਮਤਾਂ 6.2% ਤੱਕ
ਘਟੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋ ਈ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ

ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁ ਆ ਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ

ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 114,000 ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਘਰਾਂ ਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋ ਜ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

»»
»»

ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਹੀ, 17,000 ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ
ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

»»

»»

»»

4,900 ਨਵੇਂ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ

»»
»»

2,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਵੇਂ ਮਾੱ ਡਿ ਉਲਰ ਘਰ
ਹਿੰ ਸਾ ਅਤੇ ਦੁ ਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ 280
ਨਵੇਂ ਟ੍ਰ ਾਂ ਜਿਸ਼ਨ ਘਰ

»»
»»

4

ਕੈਂ ਪ ਸ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2,295 ਨਵੇਂ ਘਰ
ਸੁ ਦੇ ਸ਼ ੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ 1,750 ਸੋ ਸ਼ ਲ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂ ਨਿ ਟਾਂ,
ਦੋ ਵੇਂ ਥੋ ੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਿੱ ਛੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ

|

ਬਜਟ 2019: ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ

»»

ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾਮ (Rental Assistance Program)
ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਸਤ $800 ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਘੱ ਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ
ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਧਾਉਣਾ
ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰ ਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਤੱ ਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ —
$1,200 ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱ ਚ $288 ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਕਰਨਾ
ਨਿਯਤ-ਮਿਆਦ ਲੀਜ ਲੂ ਪ ਹੋ ਲ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੂ ਗੋ ਲਿ ਕ
ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਧਾ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ
ਬੇ ਦ ਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਤ ਹੋ ਮ ਪਾਰਕ
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁ ਆ ਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਵੱ ਡੇ ਪੈ ਮ ਾਨੇ ‘ਤੇ ਮੁ ਰੰ ਮਤ ਹੋ ਣ ਵੇ ਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ
ਬੇ ਦ ਖਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵੱ ਧ ਮਜ਼ਬੂ ਤ
ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਨਾ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ
ਸਹਾਇਤਾ (Shelter Aid for Elderly
Renters) (SAFER) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ, ਇਕੱ ਲੇ
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
ਔਸਤ $930 ਤੱ ਕ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ
ਕਰਨਾ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
ਬਜਟ 2019 ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
ਸਬੰ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ
ਲਈ $74 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ
ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਸੈਂ ਟ ਰ

ਬਜਟ 2019 ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਕੁੱ ਲ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱ ਚ
$1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ, ਵੱ ਧ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ, ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਸਮਾਂ।

»»

»»

»»

»»
»»

ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਵਧਾਈ ਹੈ:

ਨਵੇਂ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ
ਸੰ ਤੁ ਲਿ ਤ ਕਰਨਾ

ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ
ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਨਾ

ਟੈ ਰੇ ਸ (Terrace) ਤੋਂ ਡਾੱ ਸ ਨ ਕ੍ਰੀਕ (Dawson Creek) ਤੋਂ ਨੌ ਰਥ
ਵੈ ਨ ਕੂ ਵ ਰ (North Vancouver) ਤੱ ਕ, ਅਸੀਂ ਅੱ ਜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਭਵਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ
ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁ ਰੰ ਮਤ ਅਤੇ
ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕੈਂ ਸ ਰ-ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਨੈ ਦਾਨਿਕ ਇਮੇ ਜਿੰ ਗ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ
ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਏ, ਪੀ.ਈ.ਟੀ. (PET) ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. (CT) ਸਕੈ ਨ ਦਾ
ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮੋ ਥੈ ਰੇ ਪ ੀ ਦੀਆਂ ਮੰ ਗਾਂ ਲਈ
ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂ ਸ ਰ ਏਜੰ ਸੀ (BC Cancer Agency) ਲਈ ਵੱ ਧ ਫੰ ਡਿੰ ਗ
ਔਰਤਾਂ, ਬੱ ਚਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਜੰ ਮੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ
ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
2018 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਐਮ.ਆਰ.
ਆਈ. (MRI) ਸੰ ਚਾਲਨ ਸਮੇਂ ਦੇ 800 ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਘੰ ਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ
ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ
ਵਿੱ ਚ 37,000 ਹੋਰ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ.
ਜਾਂਚਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਹਾਂ।

ਫੇ ਅ ਰ ਫਾਰਮਾਕੇ ਅ ਰ (FAIR PHARMACARE)
ਫੇ ਅ ਰ ਫਾਰਮਾਕੇ ਅ ਰ (Fair PharmaCare) ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾਮ ਵਿੱ ਚ $105
ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 240,000
ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿ ਸ ਕ੍ਰਿ ਪ ਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱ ਧ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ
ਹੋ ਗਈਆਂ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱ ਚ $45,000
ਤੱ ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਟੌ ਤ ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ $300 ਅਤੇ $600
ਵਿਚਕਾਰ ਬੱ ਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿ ਸ ਕ੍ਰਿ ਪ ਸ਼ਨ
ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

$42 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਵਾਈ
ਦੇ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟੀਰਿਅਲ
ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼, ਦਮਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ
ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

»»

12-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਛੱ ਤ ਹੇ ਠ ਾਂ
ਏਕੀਕ੍ਰਿ ਤ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰ ਫਾਉਂਡਰੀ (Foundry)
ਸੈਂ ਟ ਰ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਅਰੰ ਭਿਕ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਕੂ ਲ ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰ
ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
ਵੱ ਧ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ੀਕ੍ਰਿ ਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ
ਦਿਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਿੱ ਖਿਆ

ਬਜਟ 2019 ਅਗਲੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾ ਲਾਂ ਵਿੱ ਚ K-12 ਫੈ ਸ ੀਲਿਟੀਜ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਲ, ਬਦਲੀ, ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ $2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ
ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»

ਬਰਨਬੀ ਨੌ ਰਥ ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ (Burnaby North Secondary) ਲਈ
ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ, ਭੂ ਚ ਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ ਸਕੂ ਲ
ਨੌ ਰਥ ਵੈ ਨ ਕੂ ਵ ਰ ਵਿੱ ਚ ਮਾਉਂਟੇਂ ਨ ਸਾਈਡ ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ
(Mountainside Secondary) ਲਈ ਭੂ ਚ ਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਅੱ ਪਗ੍ਰੇ ਡ
ਬਲਕਲੇ ਵੈ ਲ ੀ (Bulkley Valley) ਵਿੱ ਚ ਵਾਲਨਟ ਪਾਰਕ
ਐਲੀਮੈਂ ਟ ਰੀ (Walnut Park Elementary) ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਦਲੀ
ਸਕੂ ਲ
ਫੋ ਰ ਟ ਸੈਂ ਟ ਜੌ ਨ (Fort St. John) ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਨੌ ਰਥਈਸਟ
ਐਲੀਮੈਂ ਟ ਰੀ ਸਕੂ ਲ (Northeast Elementary School)
ਸੂ ਕ ਸਕੂ ਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿ ਕ ਟ (Sooke School District) ਵਿੱ ਚ ਰੋ ਇ ਲ ਬੇ
ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ (Royal Bay Secondary) ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ
ਚਿਲੀਵੈ ਕ (Chilliwack) ਵਿੱ ਚ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ-ਮਿਡਲ (South Side Area Elementary-Middle) ਸਕੂ ਲ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਸਕੂ ਲ
ਸੈਂ ਟ ਰਲ ਓਕਨਾਗਨ (Central Okanagan) ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ
ਲੇ ਕ ਕੰ ਟ੍ਰੀ ਜੂ ਨ ੀਅਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂ ਲ
(Lake Country Jr Middle School)
ਸੁ ਰੇ (Surrey) ਵਿੱ ਚ ਸੁ ਲ ੀਵਨ ਹਾਈਟਸ ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ
(Sullivan Heights Secondary) ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ

ਅਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਅੱ ਪਗ੍ਰੇ ਡ ਕੀਤੇ ਖੇ ਡ ਦੇ ਮੈ ਦ ਾਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋ ਰ ਟੇ ਬ ਲ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸਕੂ ਲ ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭੇ ਜ ਣ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਲਈ ਪੂ ਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ 5,500 ਨਵੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਥਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬਜਟ 2019 ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਣ ਾਲੀ ਲਈ ਵਾਧੂ
ਸਹਿਯੋ ਗ ਵਿੱ ਚ $550 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਵਿੱ ਚ ਕਲਾਸਰੂ ਮ ਵਿਸਤਾਰ ਫੰ ਡ (Classroom Enhancement
Fund) ਲਈ $58 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱ ਧਧਿਆ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,
4,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਸਮੇ ਤ।
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ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂ ਤ, ਸਥਿਰ ਅਰਥਚਾਰੇ
ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁ ਹ ਾਡੇ
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ

ਸਿਫ਼ਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ
ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ
ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਣਾ:

»»
»»

CLEANBC (ਕਲੀਨਬੀਸੀ)

ਬਜਟ 2019 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਏ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ CleanBC
ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱ ਲ $902 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਫੰ ਡਿੰ ਗ
ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ — ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰ ਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਰੱ ਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਊਰਜਾ-ਬੱ ਚਤ
ਸੁ ਧ ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਪਹੁੰ ਚਯੋ ਗ ਅਤੇ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ
ਵਿੱ ਚ $41 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁ ਰੰ ਮਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈ ਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਰੈ ਟ ਰੋ ਫਿ ਟਸ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:

»»

ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ (ਤੇ ਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੇ ਨ ਜਾਂ ਕੁ ਦ ਰਤੀ ਗੈ ਸ) ਨੂੰ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿ ਕ
ਹਵਾ-ਸਰੋ ਤ ਹੀਟ ਪੰ ਪ ਵਾਲੀ ਹੀਟਿੰ ਗ ਪ੍ਰ ਣ ਾਲੀ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ
$2,000

»»

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇੰ ਸੁ ਲੇ ਟ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱ ਪਗ੍ਰੇ ਡ ਕਰਨ ਲਈ $1,000 ਤੱ ਕ

»»

ਉੱਚ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵਿਕਤਾ ਕੁ ਦ ਰਤੀ ਗੈ ਸ ਫਰਨੇ ਸ ਲਈ $700 ਤੱ ਕ

ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ
ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱ ਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱ ਚ $6,000 ਤੱ ਕ ਅਤੇ ਗੈ ਸ
ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $1,500 ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੋ ਵੇ ਗ ੀ।

ਬਜਟ 2019 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 2019,
2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱ ਚ
ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈ ਕ ਸ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਬਾਲਗਾਂ
ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸਾਲਾਨਾ
ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 14% ਵੱ ਧ
ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਮਨ ਅਤੇ
ਮੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ:
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»»
»»

1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ $500

|
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1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ $400 ਤੱ ਕ, ਅਤੇ

ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜ਼-ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇ ਸ਼ ਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਜ ਨ
ਬਾਲਣ ਸਟੇ ਸ਼ ਨਾਂ ਲਈ $20 ਮਿਲੀਅਨ
ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਾਹਨ ਸੈ ਕ ਟਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨ ਲਈ
$6 ਮਿਲੀਅਨ, ਆਟੋ ਮੋ ਟਿ ਵ ਟੈ ਕ ਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾਮਾਂ ਸਮੇ ਤ
CleanBC ਸੂਬੇ ਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਘੱ ਟ-ਕਾਰਬਨ ਮੌਕੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ
ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਕੇ
ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ
ਹਰੇ ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇ ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁ ਰ ਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱ ਚ
ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਯੋ ਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜੰ ਗਲੀ ਅੱ ਗ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ

ਬਜਟ 2018 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜੰ ਗਲੀ ਅੱ ਗ ਪ੍ਰ ਤ ੀਰੋ ਧ ਸਮਰੱ ਥਾ
ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਦੇ ਣ ਲਈ $72 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ
ਨਿਵੇ ਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਇ ਆ ਸੀ। ਬਜਟ 2019 ਜੰ ਗਲੀ ਅੱ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਣ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰ ਤ ੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ
ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਵਾਧੂ $111 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ
ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਨੁ ਕ ਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚੇ ਖੇ ਤ ਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜੰ ਗਲ
ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ $13 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁ ੜ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਪੂ ਰੇ ਸੂ ਬੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਇੰ ਫਰਾਸਟ੍ਰ ਕ ਚਰ ਵਿੱ ਚ
$20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੇ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ,
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ
ਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌ ਰ ਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ
ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋ ਜੈ ਕ ਟਾਂ ਵਿੱ ਚ $6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

»»
»»
»»
»»

ਪਟੋ ਲੋ ਬ੍ਰਿ ਜ (Pattullo Bridge) ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ
ਬ੍ਰੌ ਡ ਵੇ (Broadway) ਸਬਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ
ਕਿਕਿੰ ਗ ਹੌ ਰ ਸ ਕੇ ਨ ਨ (Kicking Horse Canyon) ਤੱ ਕ ਚਾਰ-ਲੇ ਨ
ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ
ਸਿਕਾਮੌ ਸ (Sicamous) ਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੁ ਹ ਨ ਬ੍ਰਿ ਜ (Bruhn Bridge) ਦੀ
ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਸੂ ਬੇ ਵਿੱ ਚ 30 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰ ਾਂ ਜ਼ਿਟ
(BC Transit) ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ $21
ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਅਨੁ ਕੂ ਲ ਤਾ
ਸੁ ਦੇ ਸ਼ ੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ
ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਹਰੇ ਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ
ਭਵਿੱ ਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋ ਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਲਾਭ ਸ਼ੇ ਅ ਰਿੰ ਗ

ਬਜਟ 2019, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਫਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਸ ਕੋ ਲ ਹੁ ਣ
ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ, ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁ ਨ ਰਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਲਈ ਸਥਿਰ, ਲੰ ਮੀ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਫੰ ਡਿਗ ਸਰੋ ਤ ਹੋ ਵੇ ਗ ਾ,
ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੂ ਬ ਾਈ
ਲਾਭ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ $3 ਬਿਲੀਅਨ, ਅਗਲੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ
ਅਨੁ ਮ ਾਨਤ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮੇ ਤ।
ਅਨੁ ਕੂ ਲ ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਹੋ ਰ
ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁ ਲ ਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨੂੰ ਆਧੁ ਨਿ ਕ ਬਣਾਉਣਾ
ਸੁ ਦੇ ਸ਼ ੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗ੍ਰੈਂ ਡ ਚੀਫ ਐਡ
ਜੌ ਨ (Grand Chief Ed John) ਦੀਆਂ
ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ

ਜ਼ਿੰਮੇ ਵ ਾਰ ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ
ਵਿੱ ਤੀ ਯੋ ਜ ਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ, ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ
2019–20, 2020–21, ਅਤੇ 2021–22 ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ $274
ਮਿਲੀਅਨ, $287 ਮਿਲੀਅਨ, ਅਤੇ $585 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪਲਸ
ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਕਰੇ ਗ ੀ।
ਬੀ.ਸੀ. ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰ ਨ ਵੱ ਡੀਆਂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇ ਟਿੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਤੋਂ AAA ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇ ਟਿੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਸੂ ਬ ਾ ਬਣਿਆ
ਹੋ ਇ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼-ਤੋਂ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁ ਪ ਾਤ, 2008 ਦੇ
ਆਰਥਿਕ ਸੰ ਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਬਿੰ ਦੂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸੁ ਚੇ ਤ ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
2018–19 ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੀ Q2 ਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ
ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।

ਬੀ.ਸੀ., ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੀਡਰ ਹੈ

ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਅਤੇ
2020 ਵਿੱ ਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱ ਚ ਦੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਯੋ ਜ ਨਾ ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀ ਹੈ।

2020 ਅਸਲ ਜ ੀ.ਡ ੀ.ਪ ੀ. (GDP) (ਪ੍ਰ ਤ ੀਸ਼ਤ) ਵ ਿੱ ਚ ਅਨੁ ਮ ਾਨਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ
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ਥੋ ੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਿੱ ਛੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਲਈ 1,750
ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਯੂ ਨਿ ਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ
$550 ਮਿਲੀਅਨ
ਸੁ ਦੇ ਸ਼ ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਫਸਟ ਪੀਪਲਸ ਕਲਚਰਲ
ਕਾਉਂਸਿਲ (First Peoples’ Cultural
Council) ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਸ
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਲਈ
$50 ਮਿਲੀਅਨ
ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ K-12 ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਵਿੱ ਚ
ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁ ਦੇ ਸ਼ ੀ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
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ਬੀ.ਸੀ. ਏ.ਬੀ. ਐਸ.ਕੇ. ਓ.ਐਨ. ਐਮ.ਬੀ. ਕਿਊ.ਸੀ. ਪੀ.ਈ. ਐਨ.ਐਸ. ਐਨ.ਬੀ. ਐਨ.ਐਲ.
(BC) (AB) (SK) (ON) (MB) (QC) (PE) (NS)
(NB) (NL)

ਕੈ ਨੇ ਡ ੀਅਨ ਸੂ ਬੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪ੍ਰ ਸ ਤਾਵਿਤ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ, ਨਿਮਨਤਮ
ਬੇ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਦੇ ਸ਼ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਮਜ਼ਦੂ ਰ ੀ ਵਾਧਿਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਅਰਥਚਾਰਾ
ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ਦੂ ਰ ੀ 4.1% ਤੱ ਕ
ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂ ਰੇ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਮਜ਼ਦੂ ਰ ੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਬੇ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰੀ ਦਰ — 17ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਲੜੀ ਵਿੱ ਚ —
ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱ ਚ 4.7% ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ 64,800 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਸੂ ਬੇ ਵਿੱ ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈ ਕ ਟਰ
ਦੀਆਂ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂ ਤ, ਸਥਿਰ ਅਰਥਚਾਰੇ
ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁ ਹ ਾਡੇ
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ

ਸਿਫ਼ਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ
ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ
ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਣਾ:

»»
»»

CLEANBC (ਕਲੀਨਬੀਸੀ)

ਬਜਟ 2019 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਏ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ CleanBC
ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱ ਲ $902 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਫੰ ਡਿੰ ਗ
ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ — ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰ ਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਰੱ ਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਊਰਜਾ-ਬੱ ਚਤ
ਸੁ ਧ ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਪਹੁੰ ਚਯੋ ਗ ਅਤੇ ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ
ਵਿੱ ਚ $41 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁ ਰੰ ਮਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈ ਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਰੈ ਟ ਰੋ ਫਿ ਟਸ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:

»»

ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ (ਤੇ ਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੇ ਨ ਜਾਂ ਕੁ ਦ ਰਤੀ ਗੈ ਸ) ਨੂੰ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿ ਕ
ਹਵਾ-ਸਰੋ ਤ ਹੀਟ ਪੰ ਪ ਵਾਲੀ ਹੀਟਿੰ ਗ ਪ੍ਰ ਣ ਾਲੀ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ
$2,000

»»

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇੰ ਸੁ ਲੇ ਟ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱ ਪਗ੍ਰੇ ਡ ਕਰਨ ਲਈ $1,000 ਤੱ ਕ

»»

ਉੱਚ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵਿਕਤਾ ਕੁ ਦ ਰਤੀ ਗੈ ਸ ਫਰਨੇ ਸ ਲਈ $700 ਤੱ ਕ

ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ
ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱ ਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱ ਚ $6,000 ਤੱ ਕ ਅਤੇ ਗੈ ਸ
ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $1,500 ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੋ ਵੇ ਗ ੀ।

ਬਜਟ 2019 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 2019,
2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱ ਚ
ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈ ਕ ਸ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਬਾਲਗਾਂ
ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸਾਲਾਨਾ
ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 14% ਵੱ ਧ
ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਮਨ ਅਤੇ
ਮੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ:
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»»
»»

1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ $500
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1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ $400 ਤੱ ਕ, ਅਤੇ

ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜ਼-ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇ ਸ਼ ਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਜ ਨ
ਬਾਲਣ ਸਟੇ ਸ਼ ਨਾਂ ਲਈ $20 ਮਿਲੀਅਨ
ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਾਹਨ ਸੈ ਕ ਟਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨ ਲਈ
$6 ਮਿਲੀਅਨ, ਆਟੋ ਮੋ ਟਿ ਵ ਟੈ ਕ ਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾਮਾਂ ਸਮੇ ਤ
CleanBC ਸੂਬੇ ਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਘੱ ਟ-ਕਾਰਬਨ ਮੌਕੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ
ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਕੇ
ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ
ਹਰੇ ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇ ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁ ਰ ਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱ ਚ
ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਯੋ ਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜੰ ਗਲੀ ਅੱ ਗ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ

ਬਜਟ 2018 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜੰ ਗਲੀ ਅੱ ਗ ਪ੍ਰ ਤ ੀਰੋ ਧ ਸਮਰੱ ਥਾ
ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਦੇ ਣ ਲਈ $72 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ
ਨਿਵੇ ਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਇ ਆ ਸੀ। ਬਜਟ 2019 ਜੰ ਗਲੀ ਅੱ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਣ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰ ਤ ੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ
ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਵਾਧੂ $111 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ
ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਨੁ ਕ ਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚੇ ਖੇ ਤ ਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜੰ ਗਲ
ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ $13 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁ ੜ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਪੂ ਰੇ ਸੂ ਬੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਇੰ ਫਰਾਸਟ੍ਰ ਕ ਚਰ ਵਿੱ ਚ
$20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੇ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ,
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ
ਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌ ਰ ਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ
ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋ ਜੈ ਕ ਟਾਂ ਵਿੱ ਚ $6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

»»
»»
»»
»»

ਪਟੋ ਲੋ ਬ੍ਰਿ ਜ (Pattullo Bridge) ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ
ਬ੍ਰੌ ਡ ਵੇ (Broadway) ਸਬਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ
ਕਿਕਿੰ ਗ ਹੌ ਰ ਸ ਕੇ ਨ ਨ (Kicking Horse Canyon) ਤੱ ਕ ਚਾਰ-ਲੇ ਨ
ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ
ਸਿਕਾਮੌ ਸ (Sicamous) ਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੁ ਹ ਨ ਬ੍ਰਿ ਜ (Bruhn Bridge) ਦੀ
ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਸੂ ਬੇ ਵਿੱ ਚ 30 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰ ਾਂ ਜ਼ਿਟ
(BC Transit) ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ $21
ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਅਨੁ ਕੂ ਲ ਤਾ
ਸੁ ਦੇ ਸ਼ ੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ
ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਹਰੇ ਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ
ਭਵਿੱ ਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋ ਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਲਾਭ ਸ਼ੇ ਅ ਰਿੰ ਗ

ਬਜਟ 2019, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਫਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਸ ਕੋ ਲ ਹੁ ਣ
ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ, ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁ ਨ ਰਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਲਈ ਸਥਿਰ, ਲੰ ਮੀ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਫੰ ਡਿਗ ਸਰੋ ਤ ਹੋ ਵੇ ਗ ਾ,
ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੂ ਬ ਾਈ
ਲਾਭ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ $3 ਬਿਲੀਅਨ, ਅਗਲੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ
ਅਨੁ ਮ ਾਨਤ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮੇ ਤ।
ਅਨੁ ਕੂ ਲ ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਹੋ ਰ
ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁ ਲ ਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨੂੰ ਆਧੁ ਨਿ ਕ ਬਣਾਉਣਾ
ਸੁ ਦੇ ਸ਼ ੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗ੍ਰੈਂ ਡ ਚੀਫ ਐਡ
ਜੌ ਨ (Grand Chief Ed John) ਦੀਆਂ
ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ

ਜ਼ਿੰਮੇ ਵ ਾਰ ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ
ਵਿੱ ਤੀ ਯੋ ਜ ਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ, ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ
2019–20, 2020–21, ਅਤੇ 2021–22 ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ $274
ਮਿਲੀਅਨ, $287 ਮਿਲੀਅਨ, ਅਤੇ $585 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪਲਸ
ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਕਰੇ ਗ ੀ।
ਬੀ.ਸੀ. ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰ ਨ ਵੱ ਡੀਆਂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇ ਟਿੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਤੋਂ AAA ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇ ਟਿੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਸੂ ਬ ਾ ਬਣਿਆ
ਹੋ ਇ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼-ਤੋਂ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁ ਪ ਾਤ, 2008 ਦੇ
ਆਰਥਿਕ ਸੰ ਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਬਿੰ ਦੂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸੁ ਚੇ ਤ ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
2018–19 ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੀ Q2 ਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ
ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।

ਬੀ.ਸੀ., ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੀਡਰ ਹੈ

ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਅਤੇ
2020 ਵਿੱ ਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱ ਚ ਦੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਯੋ ਜ ਨਾ ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀ ਹੈ।

2020 ਅਸਲ ਜ ੀ.ਡ ੀ.ਪ ੀ. (GDP) (ਪ੍ਰ ਤ ੀਸ਼ਤ) ਵ ਿੱ ਚ ਅਨੁ ਮ ਾਨਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ
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ਥੋ ੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਿੱ ਛੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਲਈ 1,750
ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਯੂ ਨਿ ਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ
$550 ਮਿਲੀਅਨ
ਸੁ ਦੇ ਸ਼ ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਫਸਟ ਪੀਪਲਸ ਕਲਚਰਲ
ਕਾਉਂਸਿਲ (First Peoples’ Cultural
Council) ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਸ
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਲਈ
$50 ਮਿਲੀਅਨ
ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ K-12 ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਵਿੱ ਚ
ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁ ਦੇ ਸ਼ ੀ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
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ਬੀ.ਸੀ. ਏ.ਬੀ. ਐਸ.ਕੇ. ਓ.ਐਨ. ਐਮ.ਬੀ. ਕਿਊ.ਸੀ. ਪੀ.ਈ. ਐਨ.ਐਸ. ਐਨ.ਬੀ. ਐਨ.ਐਲ.
(BC) (AB) (SK) (ON) (MB) (QC) (PE) (NS)
(NB) (NL)

ਕੈ ਨੇ ਡ ੀਅਨ ਸੂ ਬੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪ੍ਰ ਸ ਤਾਵਿਤ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ, ਨਿਮਨਤਮ
ਬੇ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਦੇ ਸ਼ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਮਜ਼ਦੂ ਰ ੀ ਵਾਧਿਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਅਰਥਚਾਰਾ
ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਬ੍ਰਿ ਟਿ ਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ਦੂ ਰ ੀ 4.1% ਤੱ ਕ
ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂ ਰੇ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਮਜ਼ਦੂ ਰ ੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਬੇ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰੀ ਦਰ — 17ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਲੜੀ ਵਿੱ ਚ —
ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱ ਚ 4.7% ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ 64,800 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਸੂ ਬੇ ਵਿੱ ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈ ਕ ਟਰ
ਦੀਆਂ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਜਟ 2019: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ
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ਪੁੱਜਣਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤ ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਬਜਟ
2019 ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ-ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ
ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ
ਕਟੌਤ ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

$70,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈ ਟ ਰੋ ਵੈ ਨ ਕੂ ਵ ਰ
(Metro Vancouver) ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦਾ ਆਮ
ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ $26,675 ਤੱ ਕ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱ ਚਤਾਂ
ਵਿੱ ਚ $8,000 ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ:

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

6,000
5,000

4,000
3,000

ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਮੌ ਕ ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ — ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ
$1,380 ਤੱ ਕ
ਪੁੱ ਜਣਯੋ ਗ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ — ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ
$14,895 ਤੱ ਕ
ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਫੀਸ ਕਟੌ ਤ ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ —
ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ $5,400 ਤੱ ਕ
ਪੋ ਰ ਟ ਮਾਨ (Port Mann) ਗੋ ਲ ਡਨ ਈਅਰਸ
(Golden Ears) ਟੋ ਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ — ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ
$1,500 ਤੱ ਕ
ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿ ਕ ਵਾਹਨ ਬੱ ਚਤਾਂ — ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿ ਕ
ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ $6,000 ਤੱ ਕ ਅਤੇ ਗੈ ਸ
ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $1,500
ਹੀਟ ਪੰਪ ਬੱਚਤਾਂ — ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ $2,000 ਤੱਕ

1,000

2017
2018
2019
2020
ਅੱ ਪਡੇ ਟ
= ਕੁੱ ਲ ਸੂ ਬ ਾਈ ਟੈ ਕ ਸ, ਬੀ.ਸੀ. ਸਮੇ ਤ ਬਾਲ ਮੌ ਕ ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
= ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖਾਤਮਾ — ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ $1,800 ਤੱ ਕ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਵਿਆਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ —
$10,000 ਦੇ ਸੂ ਬ ਾਈ ਕਰਜ਼ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ
ਗ੍ਰੈਜ਼ੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਵਿੱ ਚ
ਲਗਭਗ $200 ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
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2020 ਤੱ ਕ, $60,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ,
ਟੈ ਕ ਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ $2,500 ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਕਰੇ ਗ ਾ
6,000

ਕੁੱ ਲ ਟੈ ਕ ਸ ਅਤੇ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ($)

»»

2020 ਤੱ ਕ , $80,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਸਦੱ ਸ ਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਟੈ ਕ ਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਲਗਭਗ $2,400 ਦ ੀ ਬੱ ਚ ਤ ਕਰੇ ਗ ਾ
ਕੁੱ ਲ ਟੈ ਕ ਸ ਅਤੇ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ($)

ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ
ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ
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= ਕੁੱ ਲ ਸੂ ਬ ਾਈ ਟੈ ਕ ਸ, ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਮੌ ਕ ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਮੇ ਤ
= ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ

ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਬਜਟ 2019 ਵੇ ਰ ਵੇ: www.bcbudget.ca

ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਫਾਈਨੈਂ ਸ: www.gov.bc.ca/fin

2020 ਤੱ ਕ, ਕੁੱ ਲ ਬੱ ਚਤਾਂ ਹੋ ਣ ਗੀਆਂ:

»»

»»

8

|

$26,675 ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਾਲ, ਅਤੇ
ਇੱ ਕ-ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱ ਚਤਾਂ ਵਿੱ ਚ 8,000

ਬਜਟ 2019: ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ

2020

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰ ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਕਲੋ ਰੀਨ ਮੁਕਤ ਪੇਪਰ, ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਫਾਈਬਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 100% ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਬਚਾਉ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਪੱ ਧਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਟਾਓ, ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬਣਾਓ।

