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جیمز کارول  محترم   مقام 
یر وز نخست  معاون  و  دارایی  یر  وز

در سرتاسر بریتیش کلمبیا، اوضاع از 
همه لحاظ رو به بهبود است. بعد از 

 تقریبا سه سال اتخاذ تصمیماتی 
 که اولویت را به مردم می دهد، 
حال شاهد به ثمر نشستن این 

اقدامات هستیم.

تعداد بیشتری از خانواده ها دارای 
آرامش خاطر بالاتری هستند چون 

سرانجام از خدمات مراقبت از کودک 
با کیفیت خوب و در حد بضاعت 

مالی شان برخوردار هستند. دانش 
آموزان در مدارس جدید و امن تر و با حمایت بیشتر در کلاس تحصیل 

می کنند. افراد بیشتری که با این اجاره های سر به فلک کشیده و 
تعداد پایین خانه های خالی به سختی می توانستند خانه پیدا کنند، 

به خانه های جدیدشان نقل مکان می کنند. خانواده ها در مراکز 
مراقبت بهداشتی جدید از مراقبت های مورد نیازشان برخوردار می 

شوند. مردم بریتیش کلمبیا با مزایای جدید تخصیص امکانات به 
کودکان بی سی و حذف حق بیمه خدمات درمانی )ام اس پی(، پول 

بیشتری در جیب دارند.

بودجه 2020 به سازندگی ادامه می دهد – و این کار را با تکیه بر 
پیشرفت مان برای افزایش استطاعت مالی مردم برای تقبل هزینه 
های زندگی و تقویت نظام مراقبت بهداشتی و آموزش و پرورش 

انجام می دهد.

بودجه 2020 با ساخت جاده، پل، خانه، مدرسه و بیمارستان های 
جدید، زیرساخت های مورد نیاز ما را ایجاد می کند. و بودجه 2020 
آینده ای را برای شما می سازد که در آن فرصت ها با توجه به سن، 

رده درآمدی یا کد پستی برای شما تعریف نمی شوند.

کمک هزینه جدید دسترسی تحصیلی بی سی، در کنار ایجاد نیروی 
کار ماهر مورد نیاز استان در حال رشد مان، تحصیل در کالج یا 
 دانشگاه را در دسترس هزاران نفر دیگر از مردم بریتیش کلمبیا 

قرار می دهد.

بی سی رهبر اقتصادی کانادا است. از جنبه های دیگر نیز ما نقش 
رهبری داریم – دولت مان به این درک رسیده است که سرمایه 

گذاری بر امور مردم، جوامع و آینده ای پاک، نقش اساسی در ساخت 
اقتصادی قوی و پایدار دارد.

روزی نیست که دولت مان سخت برای شما تلاش نکند. و بودجه 
2020 طرح ما برای حفظ بی سی در مسیر پیشرفت است.
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بی سی کودک  از  مراقبت  بی سیخدمات  کودک  از  مراقبت  خدمات 

پیشرفت در زمینه هایی که خانواده های جوان بیش از هر چیز پیشرفت در زمینه هایی که خانواده های جوان بیش از هر چیز 
نیازمند آن هستند نیازمند آن هستند 

مراقبت از کودک در بی سی روز به روز بهبود می یابد. بودجهمراقبت از کودک در بی سی روز به روز بهبود می یابد. بودجه 2020 
همچنان به سرمایه گذاری در طرح خدمات مراقبت از کودک بی سی همچنان به سرمایه گذاری در طرح خدمات مراقبت از کودک بی سی 

ادامه می دهد.ادامه می دهد.

خانواده ها همین حالا هم منافع آن را حس کرده اند. هزاران مکان 
مراقبت از کودک دارای مجوز جدید در حال افتتاح هستند و بعضی 
از خانواده ها می توانند تا سقف 19.200 دلار در سال صرفه جویی 
کنند. سرانجام، والدین در کنار فرصت مجدد ملحق شدن به نیروی 
کار و ارتقای مشاغل خود به سطوح بالاتر، فراغت بسیار مورد نیاز 

خود را به دست می آورند.

افزایش استطاعت مالی برای افزایش استطاعت مالی برای 
تقبل هزینه های زندگیتقبل هزینه های زندگی

شما و همینطور ما سخت در تلاش هستیم – سخت تلاش می شما و همینطور ما سخت در تلاش هستیم – سخت تلاش می 
کنیم شما را قادر به صرفه جویی در هزینه ها کنیم و فرصت کنیم شما را قادر به صرفه جویی در هزینه ها کنیم و فرصت 

پیشرفت را برای شما و خانواده تان فراهم نماییم.پیشرفت را برای شما و خانواده تان فراهم نماییم.

تا سقفتا سقف 1600 دلار در 
سال برای خانواده های 

تک فرزندی

تا سقفتا سقف 2600 دلار در 
سال برای خانواده های 

دو فرزندی

تا سقفتا سقف 3400 دلار در 
سال برای خانواده های 

سه فرزندی.

افزایش استطاعت مالی 
برای دسترسی به خدمات 

مراقبت از کودک جهت 
دستیابی به برابری در محل 
کار و کمک به از بین بردن 
شکاف جنسیتی درآمدی، 

حائز اهمیت است.

سرمایه گذاری تاریخی ما در زمینه خدمات مراقبت از کودک، 
به والدین بیشتری این فرصت را می دهد – به خصوص به 

زنان – تا به طور کامل در محل کار خود مشارکت داشته باشند. 
تا این زمان، خدمات مراقبت از کودک بی سی توانسته است این 

خدمات را ارائه دهد:

بیش از 10.400 مکان جدید 	

 28000 کودک توانسته اند در ازای مبلغ 10 دلار در روز 	 
از خدمات مراقبت از کودک بهره مند شوند 

نرخ ها در بیش از 55.000 مکان کاهش یافته است 	

 افزایش دستمزد برای بیش از 11.000 مربی آموزش  	
پیش دبستانی

 5400 بورسیه برای مربیان آموزش پیش دبستانی 	 
)ای سی ای(

دلار در ماه در هزینه های هر دلار در ماه در هزینه های هر   1600 خانواده ها می توانند تا سقفخانواده ها می توانند تا سقف 
فرزند صرفه جویی کنند فرزند صرفه جویی کنند 

پی اس  ام  درمانی  بیمه خدمات  اخذ حق  پیعدم  اس  ام  درمانی  بیمه خدمات  اخذ حق  عدم 

 کاهش مالیاتی بزرگی برای مردم با درآمد متوسط در  کاهش مالیاتی بزرگی برای مردم با درآمد متوسط در 
بریتیش کلمبیابریتیش کلمبیا

سال 2020 اولین سالی را رقم می 
زند که مردم بریتیش کلمبیا دیگر 
مجبور نیستند حق بیمه خدمات 

درمانی ام اس پی را پرداخت 
 کنند، که باعث صرفه جویی 

900 دلار در سال برای هر فرد و 
1800 دلار در سال برای خانواده 

ها می شود.

سی بی  کودکان  به  امکانات  تخصیص  سیمزایای  بی  کودکان  به  امکانات  تخصیص  مزایای 

کمک به پیشرفت کودکان و خانواده هاکمک به پیشرفت کودکان و خانواده ها

از 1 اکتبر 2020، تقریبا 300.000 خانواده از مزایای جدید تخصیص 
امکانات به کودکان بی سی و پرداخت های معاف از مالیات برای 
خانواده هایی که کودک زیر 18 سال دارند برخوردار خواهند بود. 

این پرداخت های جدید ماهانه به خانواده ها کمک می کند از 
عهده تامین نیازهای اولیه مانند خرید مواد غذایی و لباس بر 

آیند، هزینه خدمات مراقبت از کودک را باز هم کاهش می دهد 
و فرصت های ورزشی و هنری را برای آنها مهیا می سازد.
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سی بی  برای  هایی  سیخانه  بی  برای  هایی  خانه 

ساخت خانه هایی در حد بضاعت مالی شماساخت خانه هایی در حد بضاعت مالی شما
 بدون توجه به محل زندگی تان، استطاعت مالی برای 

 پرداخت هزینه های مسکن، یکی از بزرگترین چالش های 
ما در بی سی است. 

بودجه 2020 به حمایت از سرمایه گذاری های برجسته در ساخت 
مسکن و اقداماتی برای افزایش استطاعت مالی ادامه می دهد. 

به عنوان بخشی از طرح 10 ساله مان، خانه هایی برای بی سی، 
دولت شما بیش از 1 میلیارد دلار در سال را به ساخت خانه هایی 

در حد بضاعت مالی برای مردم با در آمد پایین و متوسط در 
بریتیش کلمبیا اختصاص می دهد.

خانه هایی برای بی سی اثر بخش بوده است. تا همین حالا، 
عملیات ساخت بیش از 23.000 خانه برای خانواده ها، افراد مسن 

و افراد تنها در 90 جامعه محلی تکمیل شده یا یا حال اجرا هستند. 
بودجه 2020 شامل بودجه برای خانه های جدید و همینطور بودجه 

برای بازرسی عمومی در مورد پولشویی است. دولت از طریق 
برخورد با پولشویی، توقف کلاهبرداری، هدف قرار دادن محتکران، 

بستن راه های دور زدن قانون و امن تر کردن روند اجاره خانه، 
سعی دارد هزینه مسکن را در حد بضاعت مالی مردم بریتیش 

کلمبیا قرار دهد.

طی طرحطی طرح 10 ساله مان، بیش ازساله مان، بیش از 100.000 خانه ساخته خواهد شد که خانه ساخته خواهد شد که 
باعث ایجاد بیش ازباعث ایجاد بیش از 50.000 شغل در سرتاسر استان می شود.شغل در سرتاسر استان می شود.

خانمانی بی  خصوص  در  خانمانیاقدام  بی  خصوص  در  اقدام 

 چون همه استحقاق داشتن مکانی امن را دارند تا آن را  چون همه استحقاق داشتن مکانی امن را دارند تا آن را 
خانه بنامندخانه بنامند

از طریق طرح  های خانه هایی برای بی سی )هومز فور بی سی( 
و بی سی با هم )توگدر بی سی(، به عنوان اولین راهکار کاهش 

فقر استان در نوع خود، ما از طرح مسکن حمایتی برای مردم 
بسیار نیازمند رو نمایی می کنیم تا بتوانیم به تدریج چرخه فقر را 

بشکنیم. 
این مسکن کم هزینه به همراه سایر خدمات جانبی آن برای 

ساکنینی است که خدمات حمایتی مورد نیاز در مسیر حرکت به 
جلو را دریافت می کنند.

907 
 برنامه اولویت مسکن منطقه 

ای )سی آر دی(

679 
بودجه مسکن دوران گذار زنان

2802 
طرح هاوسینگ هاب 

2012 
واکنش سریع به بی خانمانی

2122 
 عمق بخشیدن به بودجه 

استطاعت مالی 

1165 
بودجه مسکن اقوام بومی

1628 
 برنامه خانه های اجاره ای 

در حد بضاعت مالی

5584 
مسکن دانشجویی

1060 
بودجه مسکن حمایتی

5218 
بودجه مسکن اجتماعی

تعداد کل خانه 
های در دست 

احداث یا تکمیل 
شده )در تقریبا 

90 جامعه محلی 
بی سی( تا ماه 
دسامبر 2019 
برابر است با: 

23.177

بیش از 2000 نفر از کسانی 
که بی خانمان بودند اکنون 
از خانه های امن و امان به 
همراه دسترسی به خدمات 

 حمایتی 24 ساعته و هر 
7 روز هفته برخوردارند.

مراکز پیمایش، که 24 ساعته 
باز هستند، از امکانات لازم 

برای نگهداری از حیوانات 
خانگی برخوردارند، به زوج ها 
اجازه می دهند با هم باشند 

 و خدمات بالینی و 
از نظر فرهنگی فراگیر ارائه 

می دهند.

سرمایه گذاری های جدید در بودجه 2020، 200 خانه حمایتی 
دیگر را برای مردم و جوامع محلی که بدان نیاز دارند مهیا می 
سازد. با این سرمایه گذاری جدید، تعهد دولت برای مهیا سازی 

مسکن حمایتی اکنون تعداد 4900 واحد مسکن حمایتی است. 
به علاوه، دو مرکز پیمایش جدید 60 تخته– پناهگاه هایی 

با خدمات ارتقا یافته – برای افراد درگیر چالش های پیچیده 
بازگشایی می شود.
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جدید درآمدی  های  جدیدمعافیت  درآمدی  های  معافیت 

کاهش فقر تنها محدود به کمک مالی نمی شودکاهش فقر تنها محدود به کمک مالی نمی شود

خدماتی که می توانید روی آنها خدماتی که می توانید روی آنها 
حساب کنید حساب کنید 

بهداشتی های  مراقبت  به  دسترسی  بهداشتیبهبود  های  مراقبت  به  دسترسی  بهبود 

بیمارستان، ام آر آی و جراحی های بیشتربیمارستان، ام آر آی و جراحی های بیشتر

در حالی که جمعیت بی سی افزایش پیدا می کند، لازم است 
اطمینان حاصل کنیم آمادگی مواجهه با تقاضا برای خدمات 

مراقبت بهداشتی را داریم. بودجه جدید به کاهش زمان انتظار و 
بهبود کیفیت و پایداری خدمات بهداشتی مورد نیاز ما کمک می 

کند. این شامل بودجه ای نیز می شود که تضمین کند مردم با 
زمان انتظار کوتاه تری به جراحی های مورد نیاز خود دسترسی 

خواهند داشت.

بودجه 2020 با افزایش معافیت های در آمدی برای افراد و 
خانواده هایی که کمک هزینه درآمدی یا کمک هزینه از کار 
افتادگی دریافت می کنند گام دیگری در جهت بیرون آوردن 

140.000 نفر از فقر بر می دارد. این بدین معناست که مردم می 
توانند درآمدشان را بالا ببرند، در ارتباط با نیروی کار باقی بمانند 

و همچنان به کسب تجاربی ادامه دهند که می تواند منجر به 
پیدا کردن شغل های با در آمد مناسب شود.

کلمبیا  یتیش  بر بیمه  اداره  ساختن  کلمبیا  متحول  یتیش  بر بیمه  اداره  ساختن   متحول 
)آی سی بی سی( )آی سی بی سی( 

صرفه جویی در هزینه بیمه خودروصرفه جویی در هزینه بیمه خودرو
برای سال ها، نرخ بیمه اتومبیل بی سی به شدت بالا رفته 
است. ما سعی داریم با حذف هزینه وکلا و مراحل قانونی 

جهت افزایش پوشش بیمه مراقبت های پزشکی و کاهش نرخ 
پرداختی شما، کاری کنیم بیمه عمومی خودرو بار دیگر برای 

مردم بریتیش کلمبیا کارکرد داشته باشد.
مزایای مراقبتی و درمانی برای مردم آسیب دیده در تصادفات 

افزایش خواهد یافت و مزایای جدید به افرادی که به شدت 
آسیب دیده اند، و تا وقتی نیاز داشته باشند، خدمات مراقبتی 

ارائه خواهند داد.

بدون افزایش نرخ پایه در سال 2020 	

 به طور متوسط %20 یا 400 دلار صرفه جویی برای  	
هر راننده از ماه می سال 2021

سال گذشته، دولت اولین راهکار 
کاهش فقر در استان بی سی در نوع 
خود را با عنوان طرح بی سی با هم 

رونمایی کرد.

ما در حال افزایش دسترسی به ام آر 
آی برای پیشگیری و تشخیص هستیم 

و نیز مراقبت از افراد مسن را با 
سرمایه گذاری های جدید در زمینه 

مراقبت های اولیه، بهداشت خانگی، 
مراقبت های طولانی مدت، زندگی 

با دریافت کمک و خدمات فراغتی را 
بهبود بخشیده ایم.

بودجه 2020 در پی اقداماتی که ما برای تغییر نظام مراقبت های 
بهداشتی بی سی انجام داده ایم، خدمات مراقبتی بهتری را برای 

شما و خانواده های تان ارائه می دهد.

بیمارستان های جدید یا بیمارستان های جدید یا 
بهینه سازیبهینه سازی شده برای 
ویلیامز لیک، کوئسنل، 
تریل، نانایمو، کوایچان 
ولی، فورت سن جیمز، 
ترس، سوری، داوسون 

کریک، ریچموند، برنابی، 
ونکوور و نورث ونکوور 

در نظر شده اند.

مراکز جدیدی برای مراکز جدیدی برای 
مراقبت های اورژانسی مراقبت های اورژانسی 

و مراقبت های اولیهو مراقبت های اولیه 
در سوری، کملوپس، 

کوئسنل، ونکوور، 
نانایمو، لنگفورد، کلونا، 
پرینس جورج، برنابی، 
نورث ونکوور، ورنان و 
پیت مدوز، میپل ریج 

افتتاح شده اند، به 
همراه دو مرکز دیگر که 
برای ویکتوریا و ونکوور 

 شرقی در نظر 
شده اند.
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پرورش و  آموزش  در  پرورشسرمایه گذاری  و  آموزش  در  سرمایه گذاری 

معلم های بیشتر و مدارس جدید و امن ترمعلم های بیشتر و مدارس جدید و امن تر

ما سرمایه گذاری های بی سابقه ای برای بهبود تجربه 
و نتایج یادگیری برای دانش آموزان کودکستان تا پایان 

متوسطه )کی 12( داشته ایم.

بودجه 2020 از تعداد روز افزون دانش آموزان مدارس مان 
حمایت می کند – معلمان، معلمان آموزش استثنایی، 

روانشناسان و مشاوران بیشتری به کار گرفته شده اند تا 
اطمینان حاصل کنیم همه دانش آموزان از بالاترین شانس 

 موفقیت برخوردار هستند. ما اندازه کلاس را کوچک کرده 
و منابع کلاس ها را افزایش داده ایم. 

ما به ساخت، گسترش و مقاوم سازی مدارس سرتاسر بی سی 
در برابر زلزله همت می گماریم. 

برای ایمن نگه داشتن کودکان و افرادی که از آنها حمایت می 
کنند، ما تقریبا سرعت تایید پروژه های مقاوم سازی در برابر 

زلزله را سه برابر کرده ایم و تعداد 39 پروژه تنها طی دو سال 
اعلام شده اند.

 جهت بهبود محیط یادگیری برای دانش آموزان در جوامع رو به  جهت بهبود محیط یادگیری برای دانش آموزان در جوامع رو به 
رشد، بیش ازرشد، بیش از 10.000 مکان در دست احداث هستند. مکان در دست احداث هستند.

و چون اقوام بومی حضور بسیار پررنگی در نظام قضایی دارند، 
ما بودجه مراکز و برنامه های جدید قضایی اقوام بومی و از نظر 

فرهنگی امن را تامین می کنیم. 

بودجه 2020، مبلغ 71 میلیون دلاری اضافی را جهت ارتقای 
ایمنی عمومی و خدمات حمایتی برای مردم متاثر از جرم فراهم 

می کند. این بودجه عبارت است از 13 میلیون دلار برای برنامه 
کمک به قربانیان جرایم جهت یاری رساندن به قربانیان و خانواده 

های آنها ، تا بتوانند از پس اثرات جرایم خشونت آمیز برآیند.

جوانان و  کودکان  زندگی  جوانانبهبود  و  کودکان  زندگی  بهبود 

محافظت و حمایت از کودکان تحت مراقبتمحافظت و حمایت از کودکان تحت مراقبت

بیش از بیش از 6000 کودک و جوان، تحت مراقبت دولتی زندگی می کنند و کودک و جوان، تحت مراقبت دولتی زندگی می کنند و 
در حالی که این تعداد رو به کاهش است، کودکان و جوانان اقوام بومی در حالی که این تعداد رو به کاهش است، کودکان و جوانان اقوام بومی 

هنوز حضور پررنگی در بین کودکان تحت مراقبت دارند. هنوز حضور پررنگی در بین کودکان تحت مراقبت دارند. 

بودجه 2020 شامل مبلغ 15 میلیون دلاری طی مدت سه سال 
می شود تا این اطمینان را به وجود آورد که جوانان بومی تحت 

 مراقبت، حمایت مورد نیاز برای حفظ ارتباط 
با جوامع محلی شان را در اختیار دارند. 

 

ما بودجه خدمات دادگاهی جدید و 
گسترده ای را در سوری، فورت سنت 

جان و ابوتسفورد تامین می کنیم.

تامین بودجه به کودکان بومی کمک 
می کند به رویدادهای فرهنگی 

بروند و با اعضای جوامع محلی خود 
در ارتباط باشند.

حمایتی  و  قضایی  خدمات  به  بهتر  حمایتی دسترسی  و  قضایی  خدمات  به  بهتر  دسترسی 

رفع موانع و گسترش خدمات رفع موانع و گسترش خدمات 

زنان، اقوام بومی، کسانی که در فقر زندگی می کنند و سایر افراد به زنان، اقوام بومی، کسانی که در فقر زندگی می کنند و سایر افراد به 
حاشیه رانده شده، اغلب موانع بزرگتری برای دسترسی به خدمات حقوقی حاشیه رانده شده، اغلب موانع بزرگتری برای دسترسی به خدمات حقوقی 

دارند. به این دلیل است که ما بودجه کلینیک های ارائه کمک حقوقی را دارند. به این دلیل است که ما بودجه کلینیک های ارائه کمک حقوقی را 
در سرتاسر بی سی تامین می کنیم تا بدون دریافت هیچگونه هزینه ای، در سرتاسر بی سی تامین می کنیم تا بدون دریافت هیچگونه هزینه ای، 

کار نمایندگی از جانب آنها را در روال های قضایی دادگاه انجام دهند. کار نمایندگی از جانب آنها را در روال های قضایی دادگاه انجام دهند. 
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طول مدت برنامه آموزشیطول مدت برنامه آموزشی: 2  سال یا بیشترسال یا بیشتر

کمک هزینهدسترسی کمک هزینهدسترسی 
تحصیلی بی سی:تحصیلی بی سی:

تاسقف 1000 دلار در سال

 کمک هزینه  کمک هزینه 
دسترسی کانادا:دسترسی کانادا:

مبلغ کل:مبلغ کل: تا تا سقف 3000 دلار در سال
سقف 4000 
دلار در سال

برای برنامه آموزشی با طول برای برنامه آموزشی با طول 
مدتمدت 2 سال یا بیشتر، دانشجویان 

 بی سی می توانند تا سقف تا سقف 
مبلغ کلمبلغ کل 4000 دلار در سال دلار در سال 

دریافت کنند.دریافت کنند.
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طول مدت برنامه آموزشیطول مدت برنامه آموزشی: : کمتر ازکمتر از 2 سالسال
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کمک هزینه دسترسی کمک هزینه دسترسی 
تحصیلی بی سی: تحصیلی بی سی: 

تا سقف 4000 دلار در سال

کمک هزینه دسترسی کانادا:کمک هزینه دسترسی کانادا:  
 جمع مبلغ:  جمع مبلغ: مصداق پیدا نمی کند

تا سقف 4000 
دلار در سال

برای برنامه آموزشی با طول برای برنامه آموزشی با طول 
مدت کمتر از دو سال،مدت کمتر از دو سال،  

 دانشجویان بی سی می توانند 
 تا سقف مبلغ کلسقف مبلغ کل 4000 دلار دلار 

در سال دریافت کنند.در سال دریافت کنند.

در  گذاری  در  سرمایه  گذاری   سرمایه 
پایدار پایداراقتصادی  اقتصادی 

سی  بی  تحصیلی  دسترسی  جدید  ینه  هز سی کمک  بی  تحصیلی  دسترسی  جدید  ینه  هز کمک 

تا سقفتا سقف  4.0004.000  دلار برای دانشجویان آموزش عالیدلار برای دانشجویان آموزش عالی

برای رفع موانع بر سر راه تعلیم و تربیت لازم برای مشاغل مورد 
نیاز، بودجه 2020 گام بعدی در جهت افزایش استطاعت مالی 

دانشجویان بی سی را بر می دارد. از پاییز امسال، به دنبال حذف 
بهره از وام های دانشجویی بی سی، بیش از 40.000 دانشجوی 

کالج و دانشگاه از طریق کمک هزینه دسترسی تحصیلی بی 
سی، حمایت فوری برای پرداخت هزینه های ابتدایی تحصیلات 

شان دریافت خواهند کرد.

این کمک هزینه مبتنی بر نیاز، مکمل کمک هزینه دسترسی 
کانادا خواهد بود و این اطمینان را به وجود می آورد که 
 دانشجویان کم درآمد یا با درآمد متوسط در بی سی تا 

سقف 4000 دلار در سال برای کمک به پرداخت هزینه برنامه 
آموزشی منجر به دریافت درجه تحصیلی، دیپلم یا دانشنامه 

دریافت می کنند.

ایجاد مصالحه واقعی و ماندگار 
با مردمان بومی برای پیشبرد بی 

سی اهمیت بالایی دارد.

بومی اقوام  با  بومیمصالحه  اقوام  با  مصالحه 

بنیانی برای پیشبرد بی سیبنیانی برای پیشبرد بی سی

بریتیش کلمبیا اولین استان کانادا است که قانونی را برای اجرای 
بیانیه UN در مورد حقوق اقوام بومی به تصویب رسانده است. 

این امر باعث می شود مردمان بومی به عنوان شرکای کامل 
اقتصاد بی سی شناخته شوند و راهی رو به جلو برای همه 

افرادی که در بریتیش کلمبیا زندگی و کار می کنند فراهم می 
کند. گام های بعدی همکاری جهت ایجاد طرح عملیاتی برای 

اجرای اهداف بیانیه UN و آغاز کار همگام کردن قوانین با بیانیه 
UN به مرور زمان است.

دولت شراکت در درآمد بازی ها را آغاز کرده است که بر اساس 
آن هر یک از اقوام اولیه مبلغی بین 250.000 دلار تا 2 میلیون 
دلار در سال دریافت می کنند. هر یک از اقوام اولیه از اعتبار 

منابع بودجه طولانی مدت و با ثبات برای سرمایه گذاری در حق 
حاکمیت بر خود و خدمات و زیرساخت های مورد نیاز جوامع 

شان از جمله خدمات مراقبت از کودک، مدرسه و مسکن 
برخوردار خواهند شد.

 با همکاری با مردمان بومی، بی سی اولین استانی است که  با همکاری با مردمان بومی، بی سی اولین استانی است که 
بودجه مسکن داخل اردوگاه را تامین می کند.بودجه مسکن داخل اردوگاه را تامین می کند.

با همکاری با اقوام اولیه و گروه های متی، ما در حال بهبود 
نظام بهزیستی کودکان هستیم– با تمرکز بر پیشگیری جهت 
کمک به حمایت از خانواده ها برای کنار هم نگه داشتن آنها 

و حفظ کودکان بیشتری به دور از سیستم مراقبت دولتی. ما 
 همچنین تلاش می کنیم به توافقی 

با اقوام اولیه برای انتقال حق تعیین بهزیستی کودک به جوامع 
بومی دست یابیم.
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مشاغل و  ها  یرساخت  ز مشاغلایجاد  و  ها  یرساخت  ز ایجاد 

ایجاد شغل در کنار کمک به رشد استان مانایجاد شغل در کنار کمک به رشد استان مان

 بودجه 2020 در جهت تداوم پیشرفت مان، سرمایه گذاری زرگی 
 در تاریخ بی سی را در عرصه زیرساخت های مورد نیاز پیش 

 بینی کرده است، از جمله در حوزه مدارس، بیمارستان، 
بزرگراه و مسکن. 

انتظار می رود ظرف 15 سال آینده جمعیت ما تا بیش از یک 
میلیون نفر افزایش پیدا کند – و ما آمادگی مواجهه با این افزایش 

جمعیت را خواهیم داشت. 

 عملیات در دست اجرا بر روی پروژه های زیرساخت به طور مستقیم یا  عملیات در دست اجرا بر روی پروژه های زیرساخت به طور مستقیم یا 
غیر مستقیم بیش ازغیر مستقیم بیش از 100.000 شغل در سرتاسر استان ایجاد می کند.شغل در سرتاسر استان ایجاد می کند.

در نتیجه طرح زیرساخت دولت بی سی، هزاران شغل خوب ایجاد 
خواهد شد. این سرمایه گذاری ها همچنین به تامین تقاضای رو به 

رشد برای خدمات و زیرساخت ها کمک می کند. 

بودجه امسال به ارائه اعتبار مالیاتی برای 
عملیات اقلیمی به خانواده ها ادامه 

داده و مبلغ 20 میلیون دلار به برنامه 
استان برای افزایش استطاعت مالی 

خرید وسایل نقلیه الکتریکی اختصاص 
می دهد.

بهداشت:بهداشت: مبلغ 6.4 میلیارد دلار 
به ساخت و گسترش بیمارستان 
و امکانات بهداشتی و تجهیزات 

پزشکی اختصاص یافته است.

حمل و نقل:حمل و نقل: مبلغ 7.4 میلیارد 
دلار به پروژه های دارای 

اولویت از جمله جایگزینی پل، 
گسترش بزرگراه و بهبود گذرگاه 

ها اختصاص داده شده است.

آموزش و پرورش:آموزش و پرورش: مبلغ 2.8 
میلیارد دلار به جایگزینی، 

بازسازی یا گسترش مدارس 
کودکستان تا پایان متوسطه 

 )کی 12( اختصاص یافته 
است – که بسیاری از این مکان 

ها شامل فضای مراقبت از 
کودک و مراکز یادگیری محلی 

هم می شوند.

آموزش عالی:آموزش عالی: مبلغ 3.1 میلیارد 
 دلار به گسترش موسسات 

 ما، کمک به برآورده کردن 
 نیاز به نیروی کار و ایجاد 

مسکن دانشجویی اختصاص 
یافته است.

مسکن:مسکن: مبلغ بیش از 1 میلیارد 
د لار به تعداد بیشتری مسکن 

در حد بضاعت مالی افراد 
 مسن، اقوام بومی، افراد 

 و خانواده ها تخصیص 
یافته است.

بی سی داری  جنگل  بخش  از  بی سیحمایت  داری  جنگل  بخش  از  حمایت 

کمک به کارگران و ایجاد فرصت های جدیدکمک به کارگران و ایجاد فرصت های جدید

بخش جنگل داری پر رونق، مشاغل خوب و با ثباتی را برای 
بسیاری از خانواده ها ایجاد کرده که نسل ها تداوم داشته است. 

طی چند سال گذشته، آفت سوسک درخت های کاج کوهی، آتش 
سوزی ها و جدال الوار چوب نرم باعث کاهش عرضه الوار، بسته 
شدن کارخانه ها یا عدم اطمینان شرکت ها و کارگران جنگل داری 
شده است. برای ایجاد و حمایت از مشاغل خوب در این بخش، ما 
به ترویج محصولات چوبی صنعتی بی سی در داخل استان و در 

خارج پرداخته ایم و هر جا ممکن بوده از چوب برای بنای زیرساخت 
های عمومی استفاده کرده ایم و از احداث انبوه ساختمان با 

استفاده از الوار عایق بندی شده حمایت کرده ایم.

بودجه 2020 با تخصیص منابع مالی برای ایجاد فرصت در جهت 
رشد اقتصاد بیولوژیکی و تجدید حیات در بخش جنگلداری بی سی، 

گام دیگری رو به جلو بر می دارد. کارگران نیز به کاریابی و تربیت 
مهارت ها، وام تهیه تجهیزات برای پیمانکاران الوارسازی ساحلی، 
کمک هزینه برای کمک به جوامع زیان دیده و برنامه هایی برای 
حمایت از بازنشستگی پیش از موعد دسترسی خواهند داشت.

و سیل و سیلآتش سوزی  آتش سوزی 

واکنش به بلایای طبیعی و جبران خساراتواکنش به بلایای طبیعی و جبران خسارات

در سال های اخیر، بلایای طبیعی منجر به تخریب خانه ها، جوامع 
محلی، کسب و کارها و صنایع شده اند. بودجه امسال، منابع 

مالی مختص کمک به استان و جوامع محلی جهت آمادگی برای 
مقابله و جبران خسارات ناشی از آتش سوزی، سیل و سایر موارد 

اضطراری را افزایش می دهد.

CLEANBC پاک  سی  بی  و  اقلیمی  پاکعملیات  سی  بی  و  اقلیمی  عملیات 

به خدمت درآوردن نیروی آینده ای پاک تربه خدمت درآوردن نیروی آینده ای پاک تر

سرمایه گذاری های جدید در طرح بی سی پاک، برنامه دولت ما 
برای کاهش آلودگی و ساخت آینده ای پاک تر به مردم بریتیش 

کلمبیا کمک می کند تا نحوه عبور و مرور و محل زندگی و 
کارمان را متحول سازد – و باعث می شود مدارس، دانشگاه ها 
و بیمارستان های ما را از نظر مصرف انرژی کارآمدتر شوند. ما 

حمایت های بیشتری برای کمک به صنایع جهت حرکت به سمت 
راه حل های پاک و کم کربن تر ارائه می دهیم در بودجه 2019، 

منابع مالی بی سابقه ای به اجرای این طرح اختصاص یافته بود. 
بودجه 2020، بیش از 400 میلیون دلار دیگر را در راستای حمایت از 

بی سی پاک سرمایه گذاری می کند.
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به واسطه مزایای زیر، یک خانواده چهارنفره با درآمد 
70.000 دلار که در مترو ونکوور زندگی می کند، قادر 

است تقریبا 30.000 دلار صرفه جویی کنند:

ترکیبات  از  عاری  و  یست  ز محیط  با  سازگار  کاغذ  روی  سند  این 
یافت  باز قابل   100% و  یافتی  باز فیبر  حاوی  شده،  چاپ  کلر 
کاری  روال های  ین  بهتر از  استفاده  با  سند  این  تولید  است. 
را  زباله  تولید  لطفا  است.  شده  انجام  یست  ز محیط  حافظ 

کنید. یافت  باز و  استفاده  دوباره  دهید،  کاهش 

 =  خالص مالیات استانی شامل مزایای تخصیص امکانات به کودکان بی سی

= حق بیمه درمانی ام اس پی
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تا سال 2021، هر خانواده چهار 
نفره با درآمد 60.000 دلار می 

تواند بیش از 2500 دلار در پرداخت 
مالیات صرفه جویی کند.

کمک هزینه دسترسی تحصیلی بی سی– تا سقف  	
3495 دلار برای دانشجویان آموزش عالی در برنامه 

هایی با طول مدت کمتر از دو سال

 مزایای تخصیص امکانات به کودکان بی  	
سی - تا سقف 1380 دلار در سال

حذف ام اس پی – تا سقف 1800 دلار در سال  	

حذف بهره وام دانشجویی – دانشجویی که با  	
حدود 28.000 دلار وام ترکیبی اخذ شده از بی 
سی و دولت فدرال فارغ التحصیل می شود، 

می تواند طی مدت بیش از 10 سال دوره 
بازپرداخت، تا 2300 دلار در هزینه بهره صرفه 

جویی کند.

مزایای خدمات مراقبت از کودک در حد بضاعت  	
خانواده ها – تا سقف 14.895 دلار در سال

طرح ابتکاری کاهش هزینه های خدمات مراقبت  	
از کودک – تا سقف 5400 دلار در سال

حذف عوارض پل های پورت من و گلدن ایرز – تا  	
سقف 1500 دلار در سال

صرفه جویی وسایل نقلیه الکتریکی – تا سقف  	
6000 دلار هنگام خرید خودروی الکتریکی و 

تقریبا 1500 دلار برای سال در هزینه بنزین

 صرفه جویی در پمپ گرمایشی – تا سقف  	
2000 دلار به واسطه جایگزینی سیستم 

گرمایشی متکی به سوخت فسیلی

بهبود زندگیبهبود زندگی
بودجهبودجه 2020 تحقق اهدافتحقق اهداف

یکی از تعهدات اصلی دولت این است که استطاعت مالی 
خانواده های زحمت کش بریتیش کلمبیا را بالا ببرد. 

=  خالص مالیات استانی شامل مزایای تخصیص امکانات به کودکان بی سی

= حق بیمه درمانی ام اس پی
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تا سال 2021، پدر یا مادری که دو 
فرزند و درآمدی معادل 40.000 

دلار داشته باشد، می تواند بیش 
از 2100 دلار در پرداخت مالیات 

صرفه جویی کند.




