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ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ  
(British Columbia) ਇੱਕ 
ਉੱਘੀ ਥਾਂ ਹ,ੈ ਜੋ ਬੇਜੋੜ 
ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ, 
ਬਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਸੰਪੰਨਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ 
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ 
ਸਚਿੁੱ ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ 
ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਲਈ 
ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, 
ਬਸੱਬਖਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ 
ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਬਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਬਜਟ 2019 ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ 
ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ 
ਬਵਅਕਤੀ ਨਵੇਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿਰੱਥਾ ਦਾ 
ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ (Child Opportunity 
Benefit) ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਕਰਬ਼ਆਂ ਅਤੇ ਐਿ.ਐਸ.
ਪੀ. (MSP) ਪਰਿੀਿੀਅਿਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਬਵਆਜ ਨੰੂ ਖ਼ਤਿ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਬਤਹਾਸ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਫਰਾਸ-
ਟਰਿਕਚਰ ਬਨਵੇਸ਼ ਹੈ। 

ਬਜਟ 2019 ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ 
ਰਾਹ ‘ਤੇ ਬਲਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਫ ਹਵਾ, ਼ਿੀਨ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 
CleanBC ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਿ਼ਬੂਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤ,ੇ ਬਜਟ 2019 ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ (First 
Nations) ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਤਹਾਸਕ 25-ਸਾਲਾ ਲਾਭ-ਸ਼ੇਅਬਰੰਗ 
ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਜਸਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਬਕ 
ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ 
ਸਬਥਰ, ਲੰਿੀ-ਬਿਆਦ ਦੀ ਫੰਬਡੰਗ।

ਬਜਟ 2019 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ 
ਹੈ ਬਕ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਿੌਕੇ ਬਿਲੇ ਹਨ। 
ਜੋ ਬਨਵੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਿ਼ਬੂਤ, ਸਬਥਰ 
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਬਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 
ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ 
ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ।

ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਰੋਲ ਜੇਮਸ (CAROLE JAMES)
ਮਮਮਨਸਟਰ ਔਫ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਐਂਡ ਮਡਪਟੀ ਪ੍ ੀਮੀਅਰ  
(MINISTER OF FINANCE AND DEPUTY PREMIER)
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ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ ਬਤਆਰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ (CHILD CARE PLAN) 

ਬੱਬਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਬਤਹਾਸ ਬਵੱਚ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਬਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 
ਵਧੀਆ ਬਕਸਿ ਦੀ, ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ, ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵੱਚ 
$1.3 ਬਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 » ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵਚਲੇ ਬੱਬਚਆਂ ਦੇ ਿਾਬਪਆਂ ਲਈ $350 
ਤੱਕ ਪਰਿਤੀ ਿਹੀਨਾ, $4,200 ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ, 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ 
ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਬਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨਾ 

 » ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. 
ਬਵੱਚ $111,000 ਤੱਕ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 
ਉਪਲਬੱਧ ਹ,ੈ ਬਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ, ਪਰਿਤੀ ਬੱਚਾ 
$15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ 

 » 22,000 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ 
ਬਤਆਰ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਵੱਚ $237 
ਬਿਲੀਅਨ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ

ਨਾਲ ਬਿਲ ਕ,ੇ ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ, ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਬਾਲ 
ਦੇਖਭਾਲ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ 
ਫੀਸ ਬਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 
ਹਰ ਸਾਲ $20,000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਬਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 
$28,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਡੀ ਬ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ  
ਵੱਧ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ  
ਿਹੱਤਵ ਬਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ  
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਲਈ ਬ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਵੱਧ 
ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਬਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਬਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਿੈਡੀਕਲ ਸਰਬਵਬਸਜ ਪਲਾਨ (ਐਿ.ਐਸ.ਪੀ.) 
ਪਰਿੀਿੀਅਿਾਂ ਨੰੂ 50% ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਬਤਹਾਸ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਡਲ-ਕਲਾਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ $450 ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ 
ਲਈ $900 ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੈ। 

ਬਜਟ 2019 ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਐਿ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਰਿੀਿੀਅਿਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਿ ਕਰ ਬਦੱਤਾ, ਬਜਸ ਨਾਲ ਪਬਰਵਾਰ ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ 
$1,800 ਬਚਾਉਣਗੇ।

ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਉਹ ਿੌਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਜਹਨਾਂ 
ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਬਜਟ 2019 ਨਵਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ ਬਿਡਲ-ਕਲਾਸ 
ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ, ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਤੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਬਹਯੋਗ 
ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੰਬਭਕ ਬਚਪਨ ਟੈਕਸ ਫਾਇਦੇ  
(Early Childhood Tax Benefit) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ $1,600 
ਤੱਕ, ਦੋ ਬੱਬਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ $2,600 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਬਤੰਨ ਬੱਬਚਆਂ 
ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ $3,400 ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਿ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਬੀ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਬਵਆਜ ਨੰੂ ਖ਼ਤਿ ਕਰਨਾ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਕਰ਼ 
ਪੋਸਟ-ਸੈਕਡੰਰੀ ਇੰਸਟੀਮਟਊਸ਼ਨਾ ਂਤੋਂ ਗ੍ੈਜ਼ੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮ੍੍ਮਟਸ਼ 
ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਵਾਸੀਆ ਂ‘ਤੇ ੍ਹੁਤ ਮਜਆਦਾ ਕਰਜ ਦਾ ਭਾਰ ਹ।ੈ ਉੱਚ ਮਸੱਮਿਆ 
ਦਰਵਾਜੇ ਿੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਨਾ ਮਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਮਕਲ 
੍ਣਾਉਣ ਵਾਾਲੀ। ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵ।ੇ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬ਼ੰਦਗੀਆਂ 
ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਬਵੱਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਿਦਦ ਲਈ, 
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਕਰ਼ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ 
ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. 
ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਕਰ਼ ਤੋਂ ਬਵਆਜ ਖ਼ਤਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੂ੍ਾਈ ਕਰਜ ਮਵੱਚ $11,200 ਜਾ ਂਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘੀ ਅਤੇ 
ਸ਼ੂ੍ਾਈ ਕਰਜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਵੱਚ $28,000 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਵਮਦਆਰਥੀ 
10-ਸਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਮਆਦ ਮਵੱਚ ਆਪਣੇ ੍ੀ.ਸੀ. ਮਵਮਦਆਰਥੀ 
ਕਰਜ ‘ਤੇ ਮਵਆਜ ਫੀਸਾ ਂਮਵੱਚ ਲਗਭਗ $2,300 ਦੀ ੍ੱਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਾ ਂਵਧਾਉਣਾ ਮਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਮਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾ ਕੰਿ ਆਿਦਨੀ 
ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 10 
ਸਾਲਾਂ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਾਂ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ 
ਵਾਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਬਹਤਰ ਬ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਬਨਰਿਾਣ 
ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਪਬਹਲਾ ਕਦਿ ਸੀ। 

ਬਜਟ 2019 ਇੱਕ ਿਹ ੀ ਨੇ ਬ ਵੱਚ ਆਿਦਨੀ ਅਤ ੇ
ਅਪ ਾਹਜਪੁਣੇ ਦ ੀ ਆਂ ਦਰ ਾਂ ਬ ਵੱਚ $50 ਤੱਕ ਦ ਾ ਵ ਾਧ ਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰ ਾਂ ਨੰੂ  
$150 ਪਰਿਤ ੀ ਿਹ ੀਨ ਾ, ਜ ਾਂ $1,800 ਇੱਕ ਸ ਾਲ ਤੱਕ 
ਵਧ ਾਇਆ ਹੈ।

ਪਬਹਲਾਂ: 

10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ $2,300 ਬੀ.ਸੀ. ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਕਰ਼ ਬਵਆਜ

੍ਾਅਦ ਮਵੱਚ: 

10 ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ $0 ੍ੀ.ਸੀ.  
ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਕਰਜ ਮਵਆਜ
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0 $2.7 ਬਬਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤਾਂ

ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਸਿੇਂ ਤੱਕ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ
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ਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ. (ECTB) = ਅਰੰਬਭਕ ਬਚਪਨ ਟੈਕਸ ਫਾਇਦਾ
ਸੀ.ਓ.ਬੀ. (COB) = ਬੀ.ਸੀ. (B.C.) ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ 

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

ਦੂਜਾ
ਬੱਚਾ

ਪਬਹਲਾ
ਬੱਚਾ

ਤੀਜਾ
ਬੱਚਾ

 » ਕਬਿਉਬਨਟੀ ਬਲਬਵੰਗ ਬੀ.ਸੀ. ਹੋਿ ਸ਼ੇਅਰ ਪਰਿਦਾਤਾ 2009 ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਿੁਆਵ਼ੇ ਬਵੱਚ ਪਬਹਲਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਗੇ

 » ਬੱਬਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ-ਅਧਾਬਰਤ 
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ 1 ਅਪਰਿੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਤੀ 
ਿਹੀਨਾ $179 ਤੱਕ ਦਾ ਸਬਹਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਗ,ੇ ਜੋ 
ਇੱਕ ਦਸ਼ਕ ਬਵੱਚ ਪਬਹਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ 

 » ਬਵਸਬਤਰਿਤ ਪਬਰਵਾਰ, ਬਜਵੇਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਆਂਟੀਆਂ, ਜੋ 
ਬੱਬਚਆਂ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫੋਸਟਰ ਿਾਬਪਆਂ ਵਾਂਗ 
ਹੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਬਹਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਿਾਪਤ ਹੋਣਗੇ

ਬਜਟ 2019 ਗੰਭੀਰ ਅਸਿਾਨਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤਵੱਜੋ 
ਬਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਪਹਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਬਵੱਚ ਬੱਬਚਆਂ ਬਵੱਚੋਂ, ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਕਿ਼ਰੋ ਲੋਕਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਗਬਹਲੀ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ 
ਬਵੱਚ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਬਹਤਰ ਬ਼ੰਦਗੀ ਬਜਓਣ 
ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
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ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ ਬਤਆਰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ (CHILD CARE PLAN) 

ਬੱਬਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਬਤਹਾਸ ਬਵੱਚ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਬਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 
ਵਧੀਆ ਬਕਸਿ ਦੀ, ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ, ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵੱਚ 
$1.3 ਬਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 » ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵਚਲੇ ਬੱਬਚਆਂ ਦੇ ਿਾਬਪਆਂ ਲਈ $350 
ਤੱਕ ਪਰਿਤੀ ਿਹੀਨਾ, $4,200 ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ, 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ 
ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਬਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨਾ 

 » ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. 
ਬਵੱਚ $111,000 ਤੱਕ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 
ਉਪਲਬੱਧ ਹ,ੈ ਬਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ, ਪਰਿਤੀ ਬੱਚਾ 
$15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ 

 » 22,000 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ 
ਬਤਆਰ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਵੱਚ $237 
ਬਿਲੀਅਨ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ

ਨਾਲ ਬਿਲ ਕ,ੇ ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ, ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਬਾਲ 
ਦੇਖਭਾਲ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ 
ਫੀਸ ਬਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 
ਹਰ ਸਾਲ $20,000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਬਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 
$28,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਡੀ ਬ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ  
ਵੱਧ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ  
ਿਹੱਤਵ ਬਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ  
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਲਈ ਬ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਵੱਧ 
ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਬਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਬਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਿੈਡੀਕਲ ਸਰਬਵਬਸਜ ਪਲਾਨ (ਐਿ.ਐਸ.ਪੀ.) 
ਪਰਿੀਿੀਅਿਾਂ ਨੰੂ 50% ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਬਤਹਾਸ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਡਲ-ਕਲਾਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ $450 ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ 
ਲਈ $900 ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੈ। 

ਬਜਟ 2019 ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਐਿ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਰਿੀਿੀਅਿਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਿ ਕਰ ਬਦੱਤਾ, ਬਜਸ ਨਾਲ ਪਬਰਵਾਰ ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ 
$1,800 ਬਚਾਉਣਗੇ।

ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਉਹ ਿੌਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਜਹਨਾਂ 
ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਬਜਟ 2019 ਨਵਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ ਬਿਡਲ-ਕਲਾਸ 
ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ, ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਤੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਬਹਯੋਗ 
ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੰਬਭਕ ਬਚਪਨ ਟੈਕਸ ਫਾਇਦੇ  
(Early Childhood Tax Benefit) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ $1,600 
ਤੱਕ, ਦੋ ਬੱਬਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ $2,600 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਬਤੰਨ ਬੱਬਚਆਂ 
ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ $3,400 ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਿ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਬੀ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਬਵਆਜ ਨੰੂ ਖ਼ਤਿ ਕਰਨਾ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਕਰ਼ 
ਪੋਸਟ-ਸੈਕਡੰਰੀ ਇੰਸਟੀਮਟਊਸ਼ਨਾ ਂਤੋਂ ਗ੍ੈਜ਼ੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮ੍੍ਮਟਸ਼ 
ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਵਾਸੀਆ ਂ‘ਤੇ ੍ਹੁਤ ਮਜਆਦਾ ਕਰਜ ਦਾ ਭਾਰ ਹ।ੈ ਉੱਚ ਮਸੱਮਿਆ 
ਦਰਵਾਜੇ ਿੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਨਾ ਮਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਮਕਲ 
੍ਣਾਉਣ ਵਾਾਲੀ। ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵ।ੇ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬ਼ੰਦਗੀਆਂ 
ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਬਵੱਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਿਦਦ ਲਈ, 
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਕਰ਼ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ 
ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. 
ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਕਰ਼ ਤੋਂ ਬਵਆਜ ਖ਼ਤਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੂ੍ਾਈ ਕਰਜ ਮਵੱਚ $11,200 ਜਾ ਂਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘੀ ਅਤੇ 
ਸ਼ੂ੍ਾਈ ਕਰਜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਵੱਚ $28,000 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਵਮਦਆਰਥੀ 
10-ਸਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਮਆਦ ਮਵੱਚ ਆਪਣੇ ੍ੀ.ਸੀ. ਮਵਮਦਆਰਥੀ 
ਕਰਜ ‘ਤੇ ਮਵਆਜ ਫੀਸਾ ਂਮਵੱਚ ਲਗਭਗ $2,300 ਦੀ ੍ੱਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਾ ਂਵਧਾਉਣਾ ਮਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਮਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾ ਕੰਿ ਆਿਦਨੀ 
ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 10 
ਸਾਲਾਂ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਾਂ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ 
ਵਾਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਬਹਤਰ ਬ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਬਨਰਿਾਣ 
ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਪਬਹਲਾ ਕਦਿ ਸੀ। 

ਬਜਟ 2019 ਇੱਕ ਿਹ ੀ ਨੇ ਬ ਵੱਚ ਆਿਦਨੀ ਅਤ ੇ
ਅਪ ਾਹਜਪੁਣੇ ਦ ੀ ਆਂ ਦਰ ਾਂ ਬ ਵੱਚ $50 ਤੱਕ ਦ ਾ ਵ ਾਧ ਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰ ਾਂ ਨੰੂ  
$150 ਪਰਿਤ ੀ ਿਹ ੀਨ ਾ, ਜ ਾਂ $1,800 ਇੱਕ ਸ ਾਲ ਤੱਕ 
ਵਧ ਾਇਆ ਹੈ।

ਪਬਹਲਾਂ: 

10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ $2,300 ਬੀ.ਸੀ. ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਕਰ਼ ਬਵਆਜ

੍ਾਅਦ ਮਵੱਚ: 

10 ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ $0 ੍ੀ.ਸੀ.  
ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਕਰਜ ਮਵਆਜ
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0 $2.7 ਬਬਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤਾਂ

ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਸਿੇਂ ਤੱਕ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ ਲਈ ਅਬਧਕਤਿ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਇਦਾ

ਿੌਜੂਦਾ ਅਰੰਬਭਕ ਬਚਪਨ ਟੈਕਸ ਫਾਇਦਾ
ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ
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ਸਿੁੱ ਚੇ ਬਚਪਨ ਬਵੱਚ ਬਾਲ ਫਾਇਦੇ

ਗਣਨਾ ਦਾ ਅਨੁਿਾਨ ਹੈ ਬਕ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
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ਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ. (ECTB) = ਅਰੰਬਭਕ ਬਚਪਨ ਟੈਕਸ ਫਾਇਦਾ
ਸੀ.ਓ.ਬੀ. (COB) = ਬੀ.ਸੀ. (B.C.) ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ 

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

ਦੂਜਾ
ਬੱਚਾ

ਪਬਹਲਾ
ਬੱਚਾ

ਤੀਜਾ
ਬੱਚਾ

 » ਕਬਿਉਬਨਟੀ ਬਲਬਵੰਗ ਬੀ.ਸੀ. ਹੋਿ ਸ਼ੇਅਰ ਪਰਿਦਾਤਾ 2009 ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਿੁਆਵ਼ੇ ਬਵੱਚ ਪਬਹਲਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਗੇ

 » ਬੱਬਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ-ਅਧਾਬਰਤ 
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ 1 ਅਪਰਿੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਤੀ 
ਿਹੀਨਾ $179 ਤੱਕ ਦਾ ਸਬਹਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਗ,ੇ ਜੋ 
ਇੱਕ ਦਸ਼ਕ ਬਵੱਚ ਪਬਹਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ 

 » ਬਵਸਬਤਰਿਤ ਪਬਰਵਾਰ, ਬਜਵੇਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਆਂਟੀਆਂ, ਜੋ 
ਬੱਬਚਆਂ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫੋਸਟਰ ਿਾਬਪਆਂ ਵਾਂਗ 
ਹੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਬਹਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਿਾਪਤ ਹੋਣਗੇ

ਬਜਟ 2019 ਗੰਭੀਰ ਅਸਿਾਨਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤਵੱਜੋ 
ਬਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਪਹਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਬਵੱਚ ਬੱਬਚਆਂ ਬਵੱਚੋਂ, ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਕਿ਼ਰੋ ਲੋਕਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਗਬਹਲੀ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ 
ਬਵੱਚ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਬਹਤਰ ਬ਼ੰਦਗੀ ਬਜਓਣ 
ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਲਈ ਬਬਹਤਰ  
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾ਼ਿੀ ਪਰਿਾਇਿਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਂਟਰ
ਬਜਟ 2019 ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਵੱਚ ਬਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱ ਲ ਖ਼ਰਚ ਬਵੱਚ 
$1.3 ਬਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਬਜਸਦਾ ਿਤਲਬ 
ਹ,ੈ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ 
ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਿਾਂ। 

 » ਟੈਰੇਸ (Terrace) ਤੋਂ ਡਾੱਸਨ ਕਰਿੀਕ (Dawson Creek) ਤੋਂ ਨੌਰਥ 
ਵੈਨਕੂਵਰ (North Vancouver) ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 
ਭਬਵੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਰਿਾਣ, ਿੁਰੰਿਤ ਅਤੇ 
ਬਵਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 

 » ਕੈਂਸਰ-ਸਬੰਧੀ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਨੈਦਾਬਨਕ ਇਿੇਬਜੰਗ ਦੀ ਸੰਬਖਆ 
ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੀ.ਈ.ਟੀ. (PET) ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. (CT) ਸਕੈਨ ਦਾ 
ਬਵਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਿੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਿੰਗਾਂ ਲਈ 
ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਏਜੰਸੀ (BC Cancer Agency) ਲਈ ਵੱਧ ਫੰਬਡੰਗ

 » ਔਰਤਾਂ, ਬੱਬਚਆ,ਂ ਨਵੇਂ ਜੰਿੇ ਬੱਬਚਆਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੱਬਚਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਿਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ

 » 12-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ 
ਏਕੀਬਕਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਲਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫਾਉਂਡਰੀ (Foundry) 
ਸੈਂਟਰ 

 » ਬੱਬਚਆਂ ਦੇ ਅਰੰਬਭਕ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਬਵਕਾਸ ਬਵੱਚ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਾਬਪਆਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਬਵੱਚ ਹੋਰ 
ਪਰਿੋਗਰਾਿ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨਾ 

 » ਵੱਧ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੀਬਕਰਿਤ ਪਬਰਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 
ਬਦਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਬਸੱਬਖਆ
ਬਜਟ 2019 ਅਗਲੇ ਬਤੰਨ ਸਾ ਲਾਂ ਬਵੱਚ K-12 ਫੈਸੀਬਲਟੀਜ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ, ਬਦਲੀ, ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਵਸਤਾਰ ਲਈ $2.7 ਬਬਲੀਅਨ ਦਾ 
ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹ:ੈ 

 » ਬਰਨਬੀ ਨੌਰਥ ਸੈਕੰਡਰੀ (Burnaby North Secondary) ਲਈ 
ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਸਕੂਲ 

 » ਨੌਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਵੱਚ ਿਾਉਂਟੇਂਨਸਾਈਡ ਸੈਕੰਡਰੀ 
(Mountainside Secondary) ਲਈ ਭੂਚਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅੱਪਗਰਿੇਡ

 » ਬਲਕਲੇ ਵੈਲੀ (Bulkley Valley) ਬਵੱਚ ਵਾਲਨਟ ਪਾਰਕ 
ਐਲੀਿੈਂਟਰੀ (Walnut Park Elementary) ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲੀ 
ਸਕੂਲ

 » ਫੋਰਟ ਸੈਂਟ ਜੌਨ (Fort St. John) ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੌਰਥਈਸਟ 
ਐਲੀਿੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ (Northeast Elementary School)

 » ਸੂਕ ਸਕੂਲ ਬਡਸਬਟਰਿਕਟ (Sooke School District) ਬਵੱਚ ਰੋਇਲ ਬੇ 
ਸੈਕੰਡਰੀ (Royal Bay Secondary) ਲਈ ਬਵਸਤਾਰ

 » ਬਚਲੀਵੈਕ (Chilliwack) ਬਵੱਚ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆ ਐਲੀਿੈਂ-
ਟਰੀ-ਬਿਡਲ (South Side Area Elementary-Middle) ਸਕੂਲ ਲਈ 
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ

 » ਸੈਂਟਰਲ ਓਕਨਾਗਨ (Central Okanagan) ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 
ਲੇਕ ਕੰਟਰਿੀ ਜੂਨੀਅਰ ਬਿਡਲ ਸਕੂਲ  
(Lake Country Jr Middle School)

 » ਸੁਰੇ (Surrey) ਬਵੱਚ ਸੁਲੀਵਨ ਹਾਈਟਸ ਸੈਕੰਡਰੀ  
(Sullivan Heights Secondary) ਲਈ ਬਵਸਤਾਰ 
ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਵੱਚ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਅੱਪਗਰਿੇਡ ਕੀਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਿੈਦਾਨਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਬੱਬਚਆਂ ਨੰੂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਵੱਚੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਵੱਚ ਭੇਜਣ ਬਵੱਚ 
ਿਦਦ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ 5,500 ਨਵੀਆਂ ਬਵਬਦਆਰਥੀ 
ਥਾਵਾਂ ਬਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬਜਟ 2019 ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਬਸੱਬਖਆ ਪਰਿਣਾਲੀ ਲਈ ਵਾਧੂ 
ਸਬਹਯੋਗ ਬਵੱਚ $550 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਬਵੱਚ ਕਲਾਸਰੂਿ ਬਵਸਤਾਰ ਫੰਡ (Classroom Enhancement 
Fund) ਲਈ $58 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਧਬਧਆ ਬਨਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਿਲ ਹ,ੈ 
4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਅਬਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਸਿੇਤ।

ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰ: 
ਉੱਨਤੀ ਬਰਪੋਰਟ

ਤਾ਼ਾ ਕਿਾਈ ‘ਤੇ ਬਜਓਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ 
ਖਰਚਾ — ਇੰਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਬਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ 
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਬਸਕ ਬਜਟ ਨੰੂ ਕਾਫੀ — 
ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੰੁਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀ.ਸੀ. 
ਬਵੱਚ ਸੱਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਕਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਚਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ-ਆਿਦਨੀ 
ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ਹ ੇਜਾਂ ਬਬਨਾਂ ਬਵਆਜ ਦੇ 
ਛੋਟੀ-ਬਿਆਦ ਦਾ ਕਰ਼ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਬਥਕ ਸੰਕਟ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣ ੇਬਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਬਖਆ
ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ 
ਸੁਰੱਬਖਆ ਵਧਾਈ ਹ:ੈ

 » ਬਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿੋਗਰਾਿ (Rental Assistance Program) 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਸਤ $800 ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟ-ਆਿਦਨੀ ਵਾਲੇ 
ਕੰਿਕਾਜੀ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਵਧਾਉਣਾ

 » ਬਕਰਾਏ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਿਬਹੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਸੀਬਿਤ ਕਰਨਾ — 
$1,200 ਪਰਿਤੀ ਿਹੀਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਕਸ ੇਬਵਅਕਤੀ 
ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਬਕਰਾਏ ਬਵੱਚ $288 ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ

 » ਬਨਯਤ-ਬਿਆਦ ਲੀਜ ਲੂਪਹੋਲ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਬਲਕ 
ਬਕਰਾਇਆ ਵਾਧਾ ਸ਼ਰਤ ਨੰੂ ਖ਼ਤਿ ਕਰਨਾ

 » ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਨਰਿਤ ਹੋਿ ਪਾਰਕ 
ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਬਖਆ ਅਤੇ ਿੁਆਵ਼ੇ ਨੰੂ ਿ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ

 » ਵੱਡੇ ਪੈਿਾਨੇ ‘ਤੇ ਿੁਰੰਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ 
ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਬਵਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਿ਼ਬੂਤ 
ਸੁਰੱਬਖਆ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਫੇਅਰ ਫਾਰਿਾਕੇਅਰ (FAIR PHARMACARE)

ਫੇਅਰ ਫਾਰਿਾਕੇਅਰ (Fair PharmaCare) ਪਰਿੋਗਰਾਿ ਬਵੱਚ $105 
ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 240,000 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਪਰਿਸਬਕਰਿਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ 
ਹੋ ਗਈਆਂ। 

1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱ ਲ ਆਿਦਨੀ ਬਵੱਚ $45,000 
ਤੱਕ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਵੱਚ $300 ਅਤੇ $600 
ਬਵਚਕਾਰ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਪਰਿਸਬਕਰਿਪਸ਼ਨ 
ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

2018 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਤੀ ਹਫਤਾ ਐਿ.ਆਰ.
ਆਈ. (MRI) ਸੰਚਾਲਨ ਸਿੇਂ ਦੇ 800 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਪਛਲੇ 
ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਵੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 
ਬਵੱਚ 37,000 ਹੋਰ ਐਿ.ਆਰ.ਆਈ. 
ਜਾਂਚਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਰਗ ‘ਤੇ ਹਾਂ। 

$42 ਮਮਲੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾ ਂਮਨਵੇਸ਼ ਦਵਾਈ 
ਦੇ ਵੱਧ ਮਵਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਸਮੇਤ, ਜੋ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟੀਮਰਅਲ 
ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਾਇਮ੍ਟੀਜ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਅੱਿਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਬ਼ਰੁਗ ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ 
ਸਹਾਇਤਾ (Shelter Aid for Elderly 
Renters) (SAFER) ਪਰਿੋਗਰਾਿ ਹੇਠ, ਇਕੱਲੇ 
ਰਬਹਣ ਵਾਲੇ ਬ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ, ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ 
ਔਸਤ $930 ਤੱਕ ਫਾਇਬਦਆਂ ਬਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਵੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਮਹਲਾ ਂ
ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਮਦਿਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਮਨਆ ਂ
ਮਵੱਚ, ਗ੍ੇਟਰ ਵੈਨਕ਼ੂਵਰ (Greater Vancouver) 
ਮਵੱਚੋਂ ਮਸੰਗਲ ਪਮਰਵਾਰਕ ਘਰਾ ਂਲਈ 
ਮਾਨਦੰਡ ਕੀਮਤ 8.3% ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ 
ਹੈ, ਕੋਂਡੋ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤਾ ਂ6.6% ਤੱਕ ਘਟੀਆ ਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਊਨਹੋਮ ਕੀਮਤਾ ਂ6.2% ਤੱਕ 
ਘਟੀਆ ਂਹਨ।

ਬਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਹਾਊਬਸੰਗ ਿਾਰਕੀਟ ਨੰੂ ਸੰਤੁਬਲਤ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਦਿ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ 
ਲਈ ਹੋਰ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:

 » ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਘਰ, ਜੋ ਹਾਊਬਸੰਗ 
ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਚਾਬਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ 

 » ਬਵਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੰੂ 20% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਇਸਦਾ ਿੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ (Metro Vancouver) ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 
ਤੱਕ ਬਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਬਕਰਾਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਬਡੰਗ 
ਿੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 
ਬਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ 
ਕਰੇਗੀ, ਬਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੇਲੋੜੀ ਬੇਦਖਲੀ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ, ਛੋਟੀ-ਬਿਆਦ ਦੇ 
ਕਰ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਨਰਿਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਾਰਬਕਟ ਨੰੂ 
ਸੰਤੁਬਲਤ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 114,000 ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦਾ 
ਬਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਬਸਰਫ ਪਬਹਲੇ ਸਾਲ ਬਵੱਚ ਹੀ, 17,000 ਘਰ ਪਬਹਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ 
ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਜਹਨਾਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:

 » 4,900 ਨਵੇਂ ਪੱੁਜਣਯੋਗ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਿਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਬਕਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ

 » 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਿਾੱਬਡਉਲਰ ਘਰ 

 » ਬਹੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਬਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪੀਬੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਬਚਆ ਂਲਈ 280 
ਨਵੇਂ ਟਰਿਾਂਬਜਸ਼ਨ ਘਰ 

 » ਕੈਂਪਸ ਬਵਚਲੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 2,295 ਨਵੇਂ ਘਰ 

 » ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1,750 ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਬਸੰਗ ਦੀਆ ਂਨਵੀਆਂ ਯੂਬਨਟਾਂ, 
ਦੋਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹ ੇਬਚਰ ਬਪੱਛੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ

ਬਜਟ 2019 ਦੇ ਬਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਬਚਆਂ 
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਿਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ 
ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ 
ਲਈ $74 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 
ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਲਈ ਬਬਹਤਰ  
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾ਼ਿੀ ਪਰਿਾਇਿਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਂਟਰ
ਬਜਟ 2019 ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਵੱਚ ਬਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱ ਲ ਖ਼ਰਚ ਬਵੱਚ 
$1.3 ਬਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਬਜਸਦਾ ਿਤਲਬ 
ਹ,ੈ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ 
ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਿਾਂ। 

 » ਟੈਰੇਸ (Terrace) ਤੋਂ ਡਾੱਸਨ ਕਰਿੀਕ (Dawson Creek) ਤੋਂ ਨੌਰਥ 
ਵੈਨਕੂਵਰ (North Vancouver) ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 
ਭਬਵੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਰਿਾਣ, ਿੁਰੰਿਤ ਅਤੇ 
ਬਵਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 

 » ਕੈਂਸਰ-ਸਬੰਧੀ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਨੈਦਾਬਨਕ ਇਿੇਬਜੰਗ ਦੀ ਸੰਬਖਆ 
ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੀ.ਈ.ਟੀ. (PET) ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. (CT) ਸਕੈਨ ਦਾ 
ਬਵਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਿੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਿੰਗਾਂ ਲਈ 
ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਏਜੰਸੀ (BC Cancer Agency) ਲਈ ਵੱਧ ਫੰਬਡੰਗ

 » ਔਰਤਾਂ, ਬੱਬਚਆ,ਂ ਨਵੇਂ ਜੰਿੇ ਬੱਬਚਆਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੱਬਚਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਿਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ

 » 12-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ 
ਏਕੀਬਕਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਲਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫਾਉਂਡਰੀ (Foundry) 
ਸੈਂਟਰ 

 » ਬੱਬਚਆਂ ਦੇ ਅਰੰਬਭਕ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਬਵਕਾਸ ਬਵੱਚ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਾਬਪਆਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਬਵੱਚ ਹੋਰ 
ਪਰਿੋਗਰਾਿ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨਾ 

 » ਵੱਧ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੀਬਕਰਿਤ ਪਬਰਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 
ਬਦਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਬਸੱਬਖਆ
ਬਜਟ 2019 ਅਗਲੇ ਬਤੰਨ ਸਾ ਲਾਂ ਬਵੱਚ K-12 ਫੈਸੀਬਲਟੀਜ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ, ਬਦਲੀ, ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਵਸਤਾਰ ਲਈ $2.7 ਬਬਲੀਅਨ ਦਾ 
ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹ:ੈ 

 » ਬਰਨਬੀ ਨੌਰਥ ਸੈਕੰਡਰੀ (Burnaby North Secondary) ਲਈ 
ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਸਕੂਲ 

 » ਨੌਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਵੱਚ ਿਾਉਂਟੇਂਨਸਾਈਡ ਸੈਕੰਡਰੀ 
(Mountainside Secondary) ਲਈ ਭੂਚਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅੱਪਗਰਿੇਡ

 » ਬਲਕਲੇ ਵੈਲੀ (Bulkley Valley) ਬਵੱਚ ਵਾਲਨਟ ਪਾਰਕ 
ਐਲੀਿੈਂਟਰੀ (Walnut Park Elementary) ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲੀ 
ਸਕੂਲ

 » ਫੋਰਟ ਸੈਂਟ ਜੌਨ (Fort St. John) ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੌਰਥਈਸਟ 
ਐਲੀਿੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ (Northeast Elementary School)

 » ਸੂਕ ਸਕੂਲ ਬਡਸਬਟਰਿਕਟ (Sooke School District) ਬਵੱਚ ਰੋਇਲ ਬੇ 
ਸੈਕੰਡਰੀ (Royal Bay Secondary) ਲਈ ਬਵਸਤਾਰ

 » ਬਚਲੀਵੈਕ (Chilliwack) ਬਵੱਚ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆ ਐਲੀਿੈਂ-
ਟਰੀ-ਬਿਡਲ (South Side Area Elementary-Middle) ਸਕੂਲ ਲਈ 
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ

 » ਸੈਂਟਰਲ ਓਕਨਾਗਨ (Central Okanagan) ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 
ਲੇਕ ਕੰਟਰਿੀ ਜੂਨੀਅਰ ਬਿਡਲ ਸਕੂਲ  
(Lake Country Jr Middle School)

 » ਸੁਰੇ (Surrey) ਬਵੱਚ ਸੁਲੀਵਨ ਹਾਈਟਸ ਸੈਕੰਡਰੀ  
(Sullivan Heights Secondary) ਲਈ ਬਵਸਤਾਰ 
ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਵੱਚ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਅੱਪਗਰਿੇਡ ਕੀਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਿੈਦਾਨਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਬੱਬਚਆਂ ਨੰੂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਵੱਚੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਵੱਚ ਭੇਜਣ ਬਵੱਚ 
ਿਦਦ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ 5,500 ਨਵੀਆਂ ਬਵਬਦਆਰਥੀ 
ਥਾਵਾਂ ਬਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬਜਟ 2019 ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਬਸੱਬਖਆ ਪਰਿਣਾਲੀ ਲਈ ਵਾਧੂ 
ਸਬਹਯੋਗ ਬਵੱਚ $550 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਬਵੱਚ ਕਲਾਸਰੂਿ ਬਵਸਤਾਰ ਫੰਡ (Classroom Enhancement 
Fund) ਲਈ $58 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਧਬਧਆ ਬਨਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਿਲ ਹ,ੈ 
4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਅਬਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਸਿੇਤ।

ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰ: 
ਉੱਨਤੀ ਬਰਪੋਰਟ

ਤਾ਼ਾ ਕਿਾਈ ‘ਤੇ ਬਜਓਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ 
ਖਰਚਾ — ਇੰਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਬਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ 
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਬਸਕ ਬਜਟ ਨੰੂ ਕਾਫੀ — 
ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੰੁਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀ.ਸੀ. 
ਬਵੱਚ ਸੱਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਕਰਾਏ ਦ ੇਬੈਂਕ ਚਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ-ਆਿਦਨੀ 
ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ਹ ੇਜਾਂ ਬਬਨਾਂ ਬਵਆਜ ਦੇ 
ਛੋਟੀ-ਬਿਆਦ ਦਾ ਕਰ਼ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਬਥਕ ਸੰਕਟ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣ ੇਬਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਬਖਆ
ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ 
ਸੁਰੱਬਖਆ ਵਧਾਈ ਹ:ੈ

 » ਬਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿੋਗਰਾਿ (Rental Assistance Program) 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਸਤ $800 ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟ-ਆਿਦਨੀ ਵਾਲੇ 
ਕੰਿਕਾਜੀ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਵਧਾਉਣਾ

 » ਬਕਰਾਏ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਿਬਹੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਸੀਬਿਤ ਕਰਨਾ — 
$1,200 ਪਰਿਤੀ ਿਹੀਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਕਸ ੇਬਵਅਕਤੀ 
ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਬਕਰਾਏ ਬਵੱਚ $288 ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ

 » ਬਨਯਤ-ਬਿਆਦ ਲੀਜ ਲੂਪਹੋਲ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਬਲਕ 
ਬਕਰਾਇਆ ਵਾਧਾ ਸ਼ਰਤ ਨੰੂ ਖ਼ਤਿ ਕਰਨਾ

 » ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਨਰਿਤ ਹੋਿ ਪਾਰਕ 
ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਬਖਆ ਅਤੇ ਿੁਆਵ਼ੇ ਨੰੂ ਿ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ

 » ਵੱਡੇ ਪੈਿਾਨੇ ‘ਤੇ ਿੁਰੰਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ 
ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਬਵਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਿ਼ਬੂਤ 
ਸੁਰੱਬਖਆ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਫੇਅਰ ਫਾਰਿਾਕੇਅਰ (FAIR PHARMACARE)

ਫੇਅਰ ਫਾਰਿਾਕੇਅਰ (Fair PharmaCare) ਪਰਿੋਗਰਾਿ ਬਵੱਚ $105 
ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 240,000 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਪਰਿਸਬਕਰਿਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ 
ਹੋ ਗਈਆਂ। 

1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱ ਲ ਆਿਦਨੀ ਬਵੱਚ $45,000 
ਤੱਕ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਵੱਚ $300 ਅਤੇ $600 
ਬਵਚਕਾਰ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਪਰਿਸਬਕਰਿਪਸ਼ਨ 
ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

2018 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਤੀ ਹਫਤਾ ਐਿ.ਆਰ.
ਆਈ. (MRI) ਸੰਚਾਲਨ ਸਿੇਂ ਦੇ 800 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਪਛਲੇ 
ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਵੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 
ਬਵੱਚ 37,000 ਹੋਰ ਐਿ.ਆਰ.ਆਈ. 
ਜਾਂਚਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਰਗ ‘ਤੇ ਹਾਂ। 

$42 ਮਮਲੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾ ਂਮਨਵੇਸ਼ ਦਵਾਈ 
ਦੇ ਵੱਧ ਮਵਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਸਮੇਤ, ਜੋ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟੀਮਰਅਲ 
ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਾਇਮ੍ਟੀਜ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਅੱਿਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਬ਼ਰੁਗ ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ 
ਸਹਾਇਤਾ (Shelter Aid for Elderly 
Renters) (SAFER) ਪਰਿੋਗਰਾਿ ਹੇਠ, ਇਕੱਲੇ 
ਰਬਹਣ ਵਾਲੇ ਬ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ, ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ 
ਔਸਤ $930 ਤੱਕ ਫਾਇਬਦਆਂ ਬਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਵੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਮਹਲਾ ਂ
ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਮਦਿਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਮਨਆ ਂ
ਮਵੱਚ, ਗ੍ੇਟਰ ਵੈਨਕ਼ੂਵਰ (Greater Vancouver) 
ਮਵੱਚੋਂ ਮਸੰਗਲ ਪਮਰਵਾਰਕ ਘਰਾ ਂਲਈ 
ਮਾਨਦੰਡ ਕੀਮਤ 8.3% ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ 
ਹੈ, ਕੋਂਡੋ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤਾ ਂ6.6% ਤੱਕ ਘਟੀਆ ਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਊਨਹੋਮ ਕੀਮਤਾ ਂ6.2% ਤੱਕ 
ਘਟੀਆ ਂਹਨ।

ਬਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਹਾਊਬਸੰਗ ਿਾਰਕੀਟ ਨੰੂ ਸੰਤੁਬਲਤ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਦਿ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ 
ਲਈ ਹੋਰ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:

 » ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਘਰ, ਜੋ ਹਾਊਬਸੰਗ 
ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਚਾਬਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ 

 » ਬਵਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੰੂ 20% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਇਸਦਾ ਿੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ (Metro Vancouver) ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 
ਤੱਕ ਬਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਬਕਰਾਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਬਡੰਗ 
ਿੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 
ਬਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ 
ਕਰੇਗੀ, ਬਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੇਲੋੜੀ ਬੇਦਖਲੀ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ, ਛੋਟੀ-ਬਿਆਦ ਦੇ 
ਕਰ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਨਰਿਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਾਰਬਕਟ ਨੰੂ 
ਸੰਤੁਬਲਤ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 114,000 ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦਾ 
ਬਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਬਸਰਫ ਪਬਹਲੇ ਸਾਲ ਬਵੱਚ ਹੀ, 17,000 ਘਰ ਪਬਹਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ 
ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਜਹਨਾਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:

 » 4,900 ਨਵੇਂ ਪੱੁਜਣਯੋਗ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਿਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਬਕਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ

 » 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਿਾੱਬਡਉਲਰ ਘਰ 

 » ਬਹੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਬਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪੀਬੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਬਚਆ ਂਲਈ 280 
ਨਵੇਂ ਟਰਿਾਂਬਜਸ਼ਨ ਘਰ 

 » ਕੈਂਪਸ ਬਵਚਲੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 2,295 ਨਵੇਂ ਘਰ 

 » ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1,750 ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਬਸੰਗ ਦੀਆ ਂਨਵੀਆਂ ਯੂਬਨਟਾਂ, 
ਦੋਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹ ੇਬਚਰ ਬਪੱਛੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ

ਬਜਟ 2019 ਦੇ ਬਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਬਚਆਂ 
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਿਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ 
ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ 
ਲਈ $74 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 
ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
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ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਬਥਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਕ,ੇ ਅਸੀਂ ਬਸਹਤਿੰਦ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ 
ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਬਬਹਤਰ 
ਭਬਵੱਖ ਦਾ ਬਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਲਾਭ ਸ਼ੇਅਬਰੰਗ
ਬਜਟ 2019, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੋਲ ਹੁਣ 
ਸਵ-ੈਸਰਕਾਰ, ਸੱਬਭਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਬਵੱਚ ਬਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਬਥਰ, ਲੰਿੀ-ਬਿਆਦ ਦਾ ਫੰਬਡਗ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਜੋ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਨੰੂ 
ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੂਬਾਈ 
ਲਾਭ ਬਵੱਚ ਲਗਭਗ $3 ਬਬਲੀਅਨ, ਅਗਲੇ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 
ਅਨੁਿਾਨਤ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਸਿੇਤ। 

ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਬਤਹਾਸਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ 
ਕੰਿ ‘ਤੇ ਆਧਾਬਰਤ ਹ,ੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਬਹਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਪਰਿਬਕਬਰਆ 
ਨੰੂ ਆਧੁਬਨਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਬੱਬਚਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਰੱਖਣ ਬਵੱਚ ਿਦਦ ਲਈ ਗਰਿੈਂਡ ਚੀਫ ਐਡ 
ਜੌਨ (Grand Chief Ed John) ਦੀਆਂ 
ਬਸਫਾਬਰਸ਼ਾਂ 

ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਚਰ ਬਪੱਛੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਲਈ 1,750 
ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਹਾਊਬਸੰਗ ਯੂਬਨਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 
$550 ਬਿਲੀਅਨ

ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਫਸਟ ਪੀਪਲਸ ਕਲਚਰਲ 
ਕਾਉਂਬਸਲ (First Peoples’ Cultural 
Council) ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ 
ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਦੇ ਕੰਿ ਲਈ  
$50 ਬਿਲੀਅਨ

ਇੱਕ ਨਵਾਂ K-12 ਪਾਠਕਰਿਿ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਕ ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਵੱਚ 
ਸਾਰੇ ਬੱਬਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਸੱਬਭਆਚਾਰ ਅਤੇ 
ਇਬਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਿ਼ਬੂਤ, ਸਬਥਰ ਅਰਥਚਾਰੇ  
ਬਵੱਚ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ

CLEANBC (ਕਲੀਨਬੀਸੀ)
ਬਜਟ 2019 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ CleanBC 
ਪਬਹਲਕਦਿੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱ ਲ $902 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਫੰਬਡੰਗ 
ਬਦੰਦਾ ਹੈ — ਬਕ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਫ ਹਵਾ, ਼ਿੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਰੱਬਖਆ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਇਸ ਬਵੱਚ ਸਾਰੇ ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਊਰਜਾ-ਬੱਚਤ 
ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ 
ਬਵੱਚ $41 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। 

ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਰੰਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਰੈਟਰੋਬਫਟਸ ਬਵੱਚ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਬਿਲ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ

 » ਫਾਬਸਲ ਬਾਲਣ (ਤੇਲ, ਪਰਿੋਪੇਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਨੰੂ ਇਲੈਕਬਟਰਿਕ 
ਹਵਾ-ਸਰੋਤ ਹੀਟ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਹੀਬਟੰਗ ਪਰਿਣਾਲੀ ਬਵੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 
$2,000

 » ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖੜਕੀਆ ਂਅਤ ੇਦਰਵਾਬਜਆ ਂਨੰੂ ਬਬਹਤਰ ਇੰਸੁਲੇਟ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਪਗਰਿੇਡ ਕਰਨ ਲਈ $1,000 ਤੱਕ 

 » ਉੱਚ ਪਰਿਭਾਬਵਕਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਫਰਨੇਸ ਲਈ $700 ਤੱਕ

ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਸਫਰ-ਬਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ 
ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਵੱਚ $6,000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੈਸ 
ਲਾਗਤਾਂ ਬਵੱਚ ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $1,500 ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬ਼ੰਿੇਵਾਰ ਬਵੱਤੀ ਪਰਿਬੰਧਨ 

ਬਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਿਿਵਾਰ 
2019–20, 2020–21, ਅਤੇ 2021–22 ਬਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ $274 
ਬਿਲੀਅਨ, $287 ਬਿਲੀਅਨ, ਅਤੇ $585 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪਲਸ 
ਸੰਚਾਬਲਤ ਕਰੇਗੀ।
ਬੀ.ਸੀ. ਸਾਰੀਆਂ ਬਤੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਬਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ 
ਤੋਂ AAA ਕਰਿੈ ਬਡਟ ਰੇਬਟੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕਿਾਤਰ ਸੂਬਾ ਬਬਣਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰ਼-ਤੋਂ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ, 2008 ਦੇ 
ਆਰਬਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਨਿਨ ਬਬੰਦੂ ‘ਤੇ ਹੈ। 

ਸੁਚੇਤ ਬਵੱਤੀ ਪਰਿਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਵੱਚ ਪਬਹਲੀ ਵਾਰ 
2018–19 ਬਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ Q2 ਬਵੱਚ ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 
ਕਰ਼ ਨੰੂ ਖ਼ਤਿ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। 

ਬੀ.ਸੀ., ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੀਡਰ ਹੈ
ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਿ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਅਤੇ 
2020 ਬਵੱਚ ਵਾਧੇ ਬਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਤਆਰ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਸਤਾਬਵਤ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ, ਬਨਿਨਤਿ 
ਬੇਰੋ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਿ਼ਦੂਰੀ ਵਾਬਧਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਬਵੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ 
ਹੈ। ਬਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਵੱਚ ਿ਼ਦੂਰੀ 4.1% ਤੱਕ 
ਵਧੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ 
ਇੱਕ ਦਸ਼ਕ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿ਼ਬੂਤ ਿ਼ਦੂਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਬੇਰੋ਼ਗਾਰੀ ਦਰ — 17ਵੇਂ ਿਹੀਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਵੱਚ — 
ਜਨਵਰੀ 2019 ਬਵੱਚ 4.7% ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 
ਬਪਛਲੇ ਸਾਲ ਬਵੱਚ 64,800 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਬਵੱਚ ਬਨੱਜੀ ਸੈਕਟਰ 
ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋ਼ਗਾਰ ਬਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਜਟ 2019 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 2019,

2020 ਅਤੇ 2021 ਬਵੱਚ 

ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈਕਸ 

ਕਰਿੈਬਡਟ ਨੰੂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਵੀ, ਬਾਲਗਾਂ 
ਅਤੇ ਬੱਬਚਆਂ ਲਈ ਅਬਧਕਤਿ ਸਾਲਾਨਾ 
ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈਕਸ ਕਰਿੈਬਡਟ 14% ਵੱਧ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਬਜਸਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ, ਚਾਰ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਨਿਨ ਅਤੇ 
ਿੱਧ ਆਿਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ ਇਹ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਗੇ:

 » 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ $400 ਤੱਕ, ਅਤੇ 

 » 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ $500

2020 ਅਸਲ ਜ ੀ.ਡ ੀ.ਪ ੀ. (GDP) (ਪ੍ਰਤ ੀਸ਼ਤ) ਵ ਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਾਲਾਨਾ ਿਾਧਾ
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CleanBC ਸੂਬੇ ਬਵੱਚ ਨਵੇਂ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਿੌਕੇ 
ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਬਿਆਂ ਨੰੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ 
ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 
ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਅਸੀਂ ਸਿਝਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬਨਪਟਣਾ 
ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਬਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਨਵੇਸ਼ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਕ ਦੁਰਾਡੇ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਬਵੱਚ 
ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਸਬਹਯੋਗ ਬਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ
ਬਜਟ 2018 ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਬਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਪਰਿਤੀਰੋਧ ਸਿਰੱਥਾ 
ਅਤੇ ਬਰਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ $72 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ 
ਬਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਜਟ 2019 ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਿਤੀਬਕਬਰਆ ਕਰਨ ਦ ੇਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ 
ਿ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ $111 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 
ਬੀਿਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚ ੇਖੇਤਰਾਂ ਬਵੱਚ ਜੰਗਲ 
ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ

ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਬਵੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟਰਿਕਚਰ ਬਵੱਚ 
$20 ਬਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਬਜਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜਹਨਾਂ 
ਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਨੰੂ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਬਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹ਼ਾਰਾਂ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਵਰਤਿਾਨ ਅਤੇ ਭਬਵੱਖ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਨਰਬਵਘਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ 
ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਿੋਜੈਕਟਾਂ ਬਵੱਚ $6.6 ਬਬਲੀਅਨ ਦਾ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਾਂ, ਬਜਹਨਾਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ: 

 » ਪਟੋਲੋ ਬਬਰਿਜ (Pattullo Bridge) ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ

 » ਬਰਿੌਡਵੇ (Broadway) ਸਬਵੇ ਦਾ ਬਨਰਿਾਣ ਕਰਨਾ

 » ਬਕਬਕੰਗ ਹੌਰਸ ਕੇਨਨ (Kicking Horse Canyon) ਤੱਕ ਚਾਰ-ਲੇਨ 
ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ

 » ਬਸਕਾਿੌਸ (Sicamous) ਬਵੱਚ ਬਰੁਹਨ ਬਬਰਿਜ (Bruhn Bridge) ਦੀ 
ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਬਵੱਚ 30 ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਬਵੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਟਰਿਾਂਬ਼ਟ  
(BC Transit) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ $21 
ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਬਹਤਰ ਜਨਤਕ ਬਵੱਚ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਮਸਫ਼ਰ-ਮਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵੱਧ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ 
ਵੀ ਮਤਲ੍ ਹੈ ਮਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਹਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗ਼ੂ 
ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਣਾ:

 » ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੇ਼-ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰਿੋਜਨ 
ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ $20 ਬਿਲੀਅਨ

 » ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਵਾਹਨ ਸੈਕਟਰ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ  
$6 ਬਿਲੀਅਨ, ਆਟੋਿੋਬਟਵ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਿੀ-
ਸ਼ੀਅਨਾਂ ਲਈ ਟਰਿੇ ਬਨੰਗ ਪਰਿੋਗਰਾਿਾਂ ਸਿੇਤ
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ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਬਥਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਕ,ੇ ਅਸੀਂ ਬਸਹਤਿੰਦ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ 
ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਬਬਹਤਰ 
ਭਬਵੱਖ ਦਾ ਬਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਲਾਭ ਸ਼ੇਅਬਰੰਗ
ਬਜਟ 2019, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੋਲ ਹੁਣ 
ਸਵ-ੈਸਰਕਾਰ, ਸੱਬਭਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਬਵੱਚ ਬਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਬਥਰ, ਲੰਿੀ-ਬਿਆਦ ਦਾ ਫੰਬਡਗ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਜੋ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਨੰੂ 
ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੂਬਾਈ 
ਲਾਭ ਬਵੱਚ ਲਗਭਗ $3 ਬਬਲੀਅਨ, ਅਗਲੇ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 
ਅਨੁਿਾਨਤ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਸਿੇਤ। 

ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਬਤਹਾਸਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ 
ਕੰਿ ‘ਤੇ ਆਧਾਬਰਤ ਹ,ੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਬਹਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਪਰਿਬਕਬਰਆ 
ਨੰੂ ਆਧੁਬਨਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਬੱਬਚਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਰੱਖਣ ਬਵੱਚ ਿਦਦ ਲਈ ਗਰਿੈਂਡ ਚੀਫ ਐਡ 
ਜੌਨ (Grand Chief Ed John) ਦੀਆਂ 
ਬਸਫਾਬਰਸ਼ਾਂ 

ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਚਰ ਬਪੱਛੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਲਈ 1,750 
ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਹਾਊਬਸੰਗ ਯੂਬਨਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 
$550 ਬਿਲੀਅਨ

ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਫਸਟ ਪੀਪਲਸ ਕਲਚਰਲ 
ਕਾਉਂਬਸਲ (First Peoples’ Cultural 
Council) ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ 
ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਦੇ ਕੰਿ ਲਈ  
$50 ਬਿਲੀਅਨ

ਇੱਕ ਨਵਾਂ K-12 ਪਾਠਕਰਿਿ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਕ ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਵੱਚ 
ਸਾਰੇ ਬੱਬਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਸੱਬਭਆਚਾਰ ਅਤੇ 
ਇਬਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਿ਼ਬੂਤ, ਸਬਥਰ ਅਰਥਚਾਰੇ  
ਬਵੱਚ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ

CLEANBC (ਕਲੀਨਬੀਸੀ)
ਬਜਟ 2019 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ CleanBC 
ਪਬਹਲਕਦਿੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱ ਲ $902 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਫੰਬਡੰਗ 
ਬਦੰਦਾ ਹੈ — ਬਕ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਫ ਹਵਾ, ਼ਿੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਰੱਬਖਆ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਇਸ ਬਵੱਚ ਸਾਰੇ ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਊਰਜਾ-ਬੱਚਤ 
ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ 
ਬਵੱਚ $41 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। 

ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਰੰਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਰੈਟਰੋਬਫਟਸ ਬਵੱਚ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਬਿਲ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ

 » ਫਾਬਸਲ ਬਾਲਣ (ਤੇਲ, ਪਰਿੋਪੇਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਨੰੂ ਇਲੈਕਬਟਰਿਕ 
ਹਵਾ-ਸਰੋਤ ਹੀਟ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਹੀਬਟੰਗ ਪਰਿਣਾਲੀ ਬਵੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 
$2,000

 » ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖੜਕੀਆ ਂਅਤ ੇਦਰਵਾਬਜਆ ਂਨੰੂ ਬਬਹਤਰ ਇੰਸੁਲੇਟ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਪਗਰਿੇਡ ਕਰਨ ਲਈ $1,000 ਤੱਕ 

 » ਉੱਚ ਪਰਿਭਾਬਵਕਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਫਰਨੇਸ ਲਈ $700 ਤੱਕ

ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਸਫਰ-ਬਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ 
ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਵੱਚ $6,000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੈਸ 
ਲਾਗਤਾਂ ਬਵੱਚ ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $1,500 ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬ਼ੰਿੇਵਾਰ ਬਵੱਤੀ ਪਰਿਬੰਧਨ 

ਬਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਿਿਵਾਰ 
2019–20, 2020–21, ਅਤੇ 2021–22 ਬਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ $274 
ਬਿਲੀਅਨ, $287 ਬਿਲੀਅਨ, ਅਤੇ $585 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪਲਸ 
ਸੰਚਾਬਲਤ ਕਰੇਗੀ।
ਬੀ.ਸੀ. ਸਾਰੀਆਂ ਬਤੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਬਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ 
ਤੋਂ AAA ਕਰਿੈ ਬਡਟ ਰੇਬਟੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕਿਾਤਰ ਸੂਬਾ ਬਬਣਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰ਼-ਤੋਂ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ, 2008 ਦੇ 
ਆਰਬਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਨਿਨ ਬਬੰਦੂ ‘ਤੇ ਹੈ। 

ਸੁਚੇਤ ਬਵੱਤੀ ਪਰਿਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਵੱਚ ਪਬਹਲੀ ਵਾਰ 
2018–19 ਬਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ Q2 ਬਵੱਚ ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 
ਕਰ਼ ਨੰੂ ਖ਼ਤਿ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। 

ਬੀ.ਸੀ., ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੀਡਰ ਹੈ
ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਿ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਅਤੇ 
2020 ਬਵੱਚ ਵਾਧੇ ਬਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਤਆਰ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਸਤਾਬਵਤ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ, ਬਨਿਨਤਿ 
ਬੇਰੋ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਿ਼ਦੂਰੀ ਵਾਬਧਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਬਵੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ 
ਹੈ। ਬਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਵੱਚ ਿ਼ਦੂਰੀ 4.1% ਤੱਕ 
ਵਧੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਬਵੱਚ 
ਇੱਕ ਦਸ਼ਕ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿ਼ਬੂਤ ਿ਼ਦੂਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਬੇਰੋ਼ਗਾਰੀ ਦਰ — 17ਵੇਂ ਿਹੀਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਵੱਚ — 
ਜਨਵਰੀ 2019 ਬਵੱਚ 4.7% ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 
ਬਪਛਲੇ ਸਾਲ ਬਵੱਚ 64,800 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਬਵੱਚ ਬਨੱਜੀ ਸੈਕਟਰ 
ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋ਼ਗਾਰ ਬਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਜਟ 2019 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 2019,

2020 ਅਤੇ 2021 ਬਵੱਚ 

ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈਕਸ 

ਕਰਿੈਬਡਟ ਨੰੂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਵੀ, ਬਾਲਗਾਂ 
ਅਤੇ ਬੱਬਚਆਂ ਲਈ ਅਬਧਕਤਿ ਸਾਲਾਨਾ 
ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈਕਸ ਕਰਿੈਬਡਟ 14% ਵੱਧ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਬਜਸਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ, ਚਾਰ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਨਿਨ ਅਤੇ 
ਿੱਧ ਆਿਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ ਇਹ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਗੇ:

 » 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ $400 ਤੱਕ, ਅਤੇ 

 » 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ $500

2020 ਅਸਲ ਜ ੀ.ਡ ੀ.ਪ ੀ. (GDP) (ਪ੍ਰਤ ੀਸ਼ਤ) ਵ ਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਾਲਾਨਾ ਿਾਧਾ
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CleanBC ਸੂਬੇ ਬਵੱਚ ਨਵੇਂ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਿੌਕੇ 
ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਬਿਆਂ ਨੰੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ 
ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 
ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਅਸੀਂ ਸਿਝਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬਨਪਟਣਾ 
ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਬਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਨਵੇਸ਼ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਕ ਦੁਰਾਡੇ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਬਵੱਚ 
ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਸਬਹਯੋਗ ਬਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ
ਬਜਟ 2018 ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਬਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਪਰਿਤੀਰੋਧ ਸਿਰੱਥਾ 
ਅਤੇ ਬਰਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ $72 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ 
ਬਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਜਟ 2019 ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਿਤੀਬਕਬਰਆ ਕਰਨ ਦ ੇਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ 
ਿ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ $111 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 
ਬੀਿਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚ ੇਖੇਤਰਾਂ ਬਵੱਚ ਜੰਗਲ 
ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ

ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਬਵੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟਰਿਕਚਰ ਬਵੱਚ 
$20 ਬਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਬਜਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜਹਨਾਂ 
ਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਨੰੂ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਬਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹ਼ਾਰਾਂ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਵਰਤਿਾਨ ਅਤੇ ਭਬਵੱਖ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਨਰਬਵਘਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ 
ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਿੋਜੈਕਟਾਂ ਬਵੱਚ $6.6 ਬਬਲੀਅਨ ਦਾ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਾਂ, ਬਜਹਨਾਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ: 

 » ਪਟੋਲੋ ਬਬਰਿਜ (Pattullo Bridge) ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ

 » ਬਰਿੌਡਵੇ (Broadway) ਸਬਵੇ ਦਾ ਬਨਰਿਾਣ ਕਰਨਾ

 » ਬਕਬਕੰਗ ਹੌਰਸ ਕੇਨਨ (Kicking Horse Canyon) ਤੱਕ ਚਾਰ-ਲੇਨ 
ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ

 » ਬਸਕਾਿੌਸ (Sicamous) ਬਵੱਚ ਬਰੁਹਨ ਬਬਰਿਜ (Bruhn Bridge) ਦੀ 
ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਬਵੱਚ 30 ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਬਵੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਟਰਿਾਂਬ਼ਟ  
(BC Transit) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ $21 
ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਬਹਤਰ ਜਨਤਕ ਬਵੱਚ ਬਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਮਸਫ਼ਰ-ਮਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵੱਧ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ 
ਵੀ ਮਤਲ੍ ਹੈ ਮਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਹਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗ਼ੂ 
ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਣਾ:

 » ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੇ਼-ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰਿੋਜਨ 
ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ $20 ਬਿਲੀਅਨ

 » ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਵਾਹਨ ਸੈਕਟਰ ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ  
$6 ਬਿਲੀਅਨ, ਆਟੋਿੋਬਟਵ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਿੀ-
ਸ਼ੀਅਨਾਂ ਲਈ ਟਰਿੇ ਬਨੰਗ ਪਰਿੋਗਰਾਿਾਂ ਸਿੇਤ
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਬਜਟ 2019 ਵੇਰਵ:ੇ  www.bcbudget.ca

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

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨਾਲ ਬਪਰਿੰ ਟ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ 
ਐਲੀਿੈਂਟਲ ਕਲੋਰੀਨ ਿੁਕਤ ਪੇਪਰ, ਇਸ ਬਵੱਚ ਿੁੜ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਫਾਈਬਰ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 100% ਿੁੜ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ਼ ਨੰੂ ਬਤਆਰ 
ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਬਚਾਉ ਦੀਆਂ ਬਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।  
ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਟਾਓ, ਿੁੜ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਿੁੜ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬਣਾਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬ਼ੰਦਗੀ 
ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ 

ਪੁੱਜਣਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨ੍ੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਮਰਤ, ੍ਜਟ 
2019 ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਮਮਡਲ-ਕਲਾਸ ਪਮਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਮਜੰਦਗੀ ਨੂੰ 
ਮ੍ਹਤਰ ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਮਵੱਚ ਵੱਡੇ ਮਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ 
ਕਟੌਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਪਮਰਵਾਰਾ ਂਦਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ੍ਚਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

$70,000 ਕਿਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ  
(Metro Vancouver) ਬਵੱਚ ਰਬਹਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਸਦੱਸਾਂ ਦਾ ਆਿ 
ਪਬਰਵਾਰ ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ $26,675 ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ 
ਬਵੱਚ $8,000 ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ: 

2020 ਤੱਕ, ਕੁੱ ਲ ਬੱਚਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ: 

 » $26,675 ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ, ਅਤੇ 

 » ਇੱਕ-ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਬਵੱਚ 8,000 

 » ਐਿ.ਐਸ.ਪੀ. ਖਾਤਿਾ — ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ $1,800 ਤੱਕ

 » ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਕਰ਼ ਬਵਆਜ ਖ਼ਤਿ ਕਰਨਾ — 
$10,000 ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਰ਼ ਵਾਲਾ ਬਵਅਕਤੀ 
ਗਰਿੈ਼ੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ ਬਵਆਜ ਬਵੱਚ 
ਲਗਭਗ $200 ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

 » ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ — ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ 
$1,380 ਤੱਕ

 » ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਫਾਇਦਾ — ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ 
$14,895 ਤੱਕ

 » ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਫੀਸ ਕਟੌਤੀ ਪਬਹਲਕਦਿੀ — 
ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ $5,400 ਤੱਕ

 » ਪੋਰਟ ਿਾਨ (Port Mann) ਗੋਲਡਨ ਈਅਰਸ 
(Golden Ears) ਟੋਲ ਦਾ ਖਾਤਿਾ — ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ 
$1,500 ਤੱਕ

 » ਇਲੈਕਬਟਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੱਚਤਾਂ — ਇਲੈਕਬਟਰਿਕ 
ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਿੇਂ $6,000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੈਸ 
ਲਾਗਤਾਂ ਬਵੱਚ ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $1,500 

 » ਹੀਟ ਪੰਪ ੍ਚੱਤਾ ਂ— ਫਾਮਸਲ ੍ਾਲਣ ਹੀਮਟਗੰ ਮਸਸਟਮ 
ਦੀ ੍ਦਲੀ ਲਈ $2,000 ਤਕੱ

2020 ਤੱਕ, $80,000 ਕਮਾਉਣ ਿਾਲਾ ਚਾਰ ਸਦੱਸਾਂ ਦਾ ਪਵ ਰਿਾਰ  
ਟੈਕਸਾਂ ਵ ਿੱਚ ਲਗਭਗ $2,400 ਦ ੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ

2020 ਤੱਕ, $60,000 ਕਿਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਸਦੱਸਾਂ ਦਾ ਪਬਰਵਾਰ,  
ਟੈਕਸਾਂ ਬਵੱਚ ਲਗਭਗ $2,500 ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ

        = ਕੁੱ ਲ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ, ਬੀ.ਸੀ. ਸਿੇਤ ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ
        = ਐਿ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਰਿੀਿੀਅਿ

        = ਕੁੱ ਲ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ, ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਲ ਿੌਕਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੇਤ
        = ਐਿ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਰਿੀਿੀਅਿ
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