سال گذشته ،ما بودجه 2020

بو د جه

را معرفی کردیم که حاوی
سرمایه گذاری های ثابت به
منظور حفظ استان در حال
رشدمان است .در روزهای بعد
از آن ،جهان وارونه شد.

2021

از ابتدا COVID-19 ،همه ما را به
روش هایی به چالش کشیده است
که ما هرگز تصور نمی کردیم.
من در غم اهالی بریتیش کلمبیا که
عزیز خود را به علت این ویروس از دست داده اند ،شریک
هستم .در حالی که هیچ کس نمی توانست مسیر این همه گیری
را پیش بینی کند ،بنیان مالی محکم بریتیش کلمبیا به آن معنی
بود که ما آمادگی الزم برای پاسخ به بحران را داشتیم.
ما می دانیم که افراد و کسب و کارهای زیادی بوده اند که به
میزان نامتناسب تحت تاثیر این همه گیری قرار گرفتند -از
جمله زنان ،جوانان ،جوامع بومی ،بخش های گردشگری و
هتلداری.
چالش های ماه های اخیر ،مثل تاخیر در تامین واکسن یا خطر
گونه های جدید ،روشن کرده است که مبارزه علیه COVID-19
به پایان نرسیده است  -اما امیدهایی در افق هست.
بودجه  ،2021هم زمان با ساختن پل بهبود اقتصادی و روزهای
بهتر پیش رو ،به ایمن نگهداشتن مردم در باقی مدت همه گیری
کمک می کند.
ما با محافظت از خدمات عمومی که همه اهالی بریتیش کلمبیا
متکی به آنها هستند ،همچنان مردم را در اولویت قرار می دهیم.
بودجه  ،2021به چالش های آنی پاسخ می دهد و با سرمایه
گذاری در خدمات بهداشتی و سالمت روان ،پشتیبانی از کسب
و کارها ،مسکن مقرون به صرفه و مراقبت از کودک ،تدابیری
برای استطاعت مالی خانواده ها و سطح بی سابقه زیرساخت
محلی ویژه اشتغال زایی ،بنیان بهبود محکم تری را می سازد.
بودجه  2021همچنان زیر محک فرضیات رشد محتاطانه و
مالحظات مالی ما است.

ساختن امروز برای فردایی بهتر

احیای بریتیش کلمبیا در یک شب اتفاق نمی افتد ،اما ما با تمرکز
بر موضوعاتی که اهمیت بیش تری برای ما دارند ،همراه با یک
دیگر ،آینده بهتری می سازیم.

سلینا رابینسون محترم
|وزیر مالی
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حمایت از مردم و خانواده ها در حرکت به سوی آینده
در دوران همه گیری ،افراد وخانواده های زیادی ،فشار از
دست دادن غیرمترقبه شغل را تجربه کردند و همه یک شکل،
تحت تاثیر قرار نگرفتند.
بودجه  2021حاوی سرمایه گذاری های جدید به منظور
پشتیبانی از مردم از طریق بهبود مراقبت از کودک ،مقرون به
صرفه تر کردن زندگی ،کاهش فقر ،پیشبرد مصالحه و سرمایه
گذاری در خدماتی است که مردم به آن اتکا دارند.

کمک هزینه احیای بریتیش کلمبیا

( )BC RECOVERY BENEFIT

کمک هزینه احیای بریتیش کلمبیا ،هم زمان با تحریک اقتصاد
محلی ،به بیش از  2.5میلیون نفر از اهالی بریتیش کلمبیا کمک
کرده است .این کمک هزینه تا  1000دالر به خانواده ها و
والدین مجرد واجد شرایط و تا  500دالر به افراد واجد شرایط
می پردازد .بودجه  2021همچنان کمک هزینه احیای بریتیش
کلمبیا را تامین مالی می کند .افراد می توانند تا  30ژوئن2021 ،
درخواست دهند.

مراقبت از فرزند مقرون به صرفه و جامع
بیش از  35000خانواده در بریتیش کلمبیا ،اکنون از طریق
سرمایه گذاری های تاریخی در چهار سال اخیر به خدمات
مراقبت از کودک کم هزینه دسترسی دارند.
ما همچنان به خلق هزاران ظرفیت جدید در سال ادامه
می دهیم و با توسعه برنامه آزمایشی روز بدون وقفه
( ،)Seamless Dayخانواده های بیش تری به مراقبت از
کودک در مدارس دسترسی خواهند داشت.
مکمل دستمزد مربیان خردساالن دو برابر شده و به  4دالر در
ساعت خواهد رسید و به نفع تقریبا ً  11000مربی خردساالن
خواهد بود.
 2000خانواده بیش تر به برنامه هایی دسترسی خواهند داشت
که شرکت در برنامه های روزمره را برای کودکان نیازمند
حمایت بهبود می دهد.
 20میلیون دالر صرف پشتیبانی از کمک های بهداشتی و ایمنی
بیش تر به تامین کنندگان خدمات مراقبت از کودک خواهد شد
تا اطمینان حاصل شود که مراکز با افزایش وسایل نظافت،
تجهیزات محافظت فردی یا بهبود فضا ،ایمن باقی می مانند.

بودجه  2021تعداد ظرفیت های مراقبت
از کودک -10دالر-در-روز را بیش از
دو برابر می کند ،یعنی  75مرکز مراقبت
از کودک دیگر و هزاران خانواده که
از آن بهره می برند ،از این برنامه
بهره مند می شوند.
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حمل و نقل عمومی رایگان برای کودکان بریتیش کلمبیا
بیش از  340000کودک 12 ،سال و پایین تر ،در زمان حضور در
کالس در این سپتامبر ،از حمل و نقل رایگان استفاده می کنند.
خانواده های منطقه  TRANSLINKمی توانند در سال تا  672دالر
بابت هر فرزند صرفه جویی کنند ،در حالی که خانواده های منطقه
 BC TRANSITمی توانند در سال  400دالر صرفه جویی کنند.

کمک هزینه فرصت کودک

( )CHILD OPPORTUNITY BENEFIT

از اکتبر  ،2020تقریبا  300000خانواده اعالم کردند که از کمک
هزینه فرصت کودک استفاده می کنند که تا  18سالگی کودک
ادامه خواهد داشت .خانواده های دارای یک فرزند ،امسال تا
 1600دالر دریافت خواهند کرد و خانواده های دارای دو فرزند،
تا  2600دالر و با سه فرزند ،تا  3400دالر دریافت خواهند کرد.

سرمایه گذاری در آموزش جدید و فرصت های اشتغال
ویژه جوانان

»تامین مالی جدید برای پشتیبانی از آموزش متوسطه ،از
جمله فضای جدید برای ایجاد ظرفیت آموزشی در بخش
مراقبت درمانی.

» 32میلیون دالر برای ادامه آموزش از طریق برنامه احیای
اقتصادی  StrongerBCاز جمله:
•  17میلیون دالر برای مشارکت با جوامع و
سازمان های بومی به منظور گسترش دسترسی
به آموزش مهارت.
• 5میلیون دالر برای توسعه آموزش مهارت های کوچک
ویژه افرادی که قصد حفظ و ادامه شغل جدید دارند.
• 10میلیون دالر برای فرصت های یادگیری مرتبط با
کار و آموزش مهارت های کوتاه مدت.
» 45میلیون دالر برای فعالیت های مربوط به اشتغال جوانان
و ایجاد  5000شغل در تلفیق با سرمایه گذاری های برنامه
احیای اقتصادی .StrongerBC

پشتیبانی از جوانان بریتیش کلمبیا از طریق
سرمایه گذاری های آموزشی
سرمایه گذاری های تامین مالی بزرگی به منظور حمایت از
کودکان انجام می شود .امسال ،عالوه بر افزایش مستمر تامین
مالی ،ما برای بهبود پشتیبانی از سالمت روان در مدارس و
پرداختن به موضوع نژادپرستی و مصالحه سرمایه گذاری
می کنیم تا نسل بعد بتواند با دریافت حمایتی که برای شکوفایی
نیاز دارد ،توسعه یابد .به عالوه ،سرمایه گذاری های ثابت
ادامه خواهد یافت تا مدارس جدیدی ساخته شده و مدارس
موجود در جوامع سراسر بریتیش کلمبیا ارتقا پیدا کنند.
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پشتیبانی از افراد آسیب پذیر بریتیش کلمبیا و ایجاد
آینده ای منصفانه تر.
بودجه  2021شامل برنامه ها و تامین مالی است که هدف آن
افراد آسیب پذیر است .این شامل بزرگ ترین افزایش دایمی
درآمد و کمک هزینه معلولیت در بریتیش کلمبیا است.
یک افزایش  175دالری در ماه در درآمد و نرخ کمک هزینه
معلولیت ،دو افزایش قبلی را تکمیل کرده و جمع کل افزایش برای
افرادی که کمک دریافت می کنند را از سال  ،2017در ماه به 325
دالر می رساند که نشان دهنده  53%افزایش است.

مصالحه معنادار
مصالحه بیش از آن که یک تصمیم باشد ،رویداد یا لحظه است.
مصالحه سفری مستمر و مشترک است که ما با هم می پیماییم.

بودجه  2021برنامه احیای اقتصادی  StrongerBCپاییز  2020را
تقویت کرده و مصالحه را پیش برده و اقتصادی جامع تر
می سازد .بودجه شامل تامین مالی همکاری با افراد بومی به
منظور پیشبرد مصالحه و اطمینان از آن است که بومیان می توانند
بطور کامل در احیای اقتصادی بریتیش کلمبیا مشارکت کنند.
بودجه  ،2021مبلغ  60میلیون دالر به تامین مالی پایه سالیانه
ویژه وزارت روابط با بومیان و مصالحه می افزاید .این تامین
مالی اختصاصی ویژه حمایت از مشارکت بومیان در فعالیت
های ارضی و منابع از جمله مذاکره و مشارکت در قانونگذاری،
خط مشی و برنامه ها است.
به عالوه ،بودجه  2021شامل:
» 45میلیون دالر جهت حمایت از خدمات بهداشتی ایمن
بلحاظ فرهنگی و هماهنگی بیش تر بومیان در هر حوزه
بهداشت منطقه ای به منظور بهبود دسترسی به بهداشت و
خدمات برای بومیان.
» 14میلیون دالر ویژه نهاد سالمت فرست نیشن ها
( )First Nations Health Authorityجهت ارایه خدمات
هدفمند سالمت روان و اعتیاد به بومیان در سراسر
بریتیش کلمبیا.
» 400ظرفیت بیش تر در برنامه Aboriginal Head Start

که خدمات مراقبت از کودک مبتنی بر فرهنگ به خانواده
بومیان ارایه می کند.

»تامین مالی به منظور مشارکت با جوامع و سازمان های
بومی به منظور گسترش دسترسی به آموزش مهارت.
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مکمل سالمندان ( )Senior's Supplementدو برابر خواهد شد و
تا  80000سالمند کم درآمد از آن منتفع خواهند شد.
تامین مالی بیش تر نیز برای پشتیبانی از کودکان تحت مراقبت
یا کودکانی که ترتیبات مراقبت جایگزین دارند و همچنین
پشتیبانی بیش تر از برنامه هایی موجود است که از کودکان
معلول یا نیازمند خدمات پزشکی حمایت می کند
 Community Living BCتامین مالی بیش تری جهت ارایه خدمات
و پشتیبانی به بیش از  24000بزرگسال دارای معلولیت رشد و
خانواده های آنها ارایه می دهد.
سرمایه گذاری های جدید در نظام دادگستری ما ،به ارایه
دسترسی به موقع و منصفانه به عدالت به ویژه برای زنان،
اقلیت مشهود ،والدین مجرد ،پناهندگان ،بومیان ،اعضای
گروه +2SLGBTQو افراد کم درآمد کمک می کند.

مسکن مقرون به صرفه تر
از زمانی که دولت برنامه
خانه های -10ساله خود را در
سال  2018اجرا کرد ،بیش از
 26000خانه جدید ساخته شده
یا در راه است.

بودجه  2021گزینه های مسکن مقرون به صرفه تر برای
خانواده ها ،سالمندان ،زنان و کودکانی که از خشونت فرار
می کنند ،دانش آمزان و بومیان ایجاد خواهد کرد .این شامل
حمایت از ایجاد حدود  9000خانه برای خانوارها و خانواده ها با
درآمد متوسط از طریق یک سرمایه گذاری  2میلیارد دالری در
 HousingHubاست.
به عالوه ،بودجه  2021با حفظ بیش از  3000پناهنگاه موقت
اضطراری و هتل که در مدت همه گیری مکانی امن و پشتیبانی
ارایه می کند ،همچنان از کسانی حمایت می کند که گرفتار
بی خانمانی یا در معرض آن هستند.
3

محافظت از سالمت و ایمنی اهالی بریتیش کلمبیا

بزرگ ترین سرمایه گذاری در حوزه سرمایه گذاری سالمت
در تاریخچه بریتیش کلمبیا

بودجه  2021همچنان از سالمت ،سالمت روان و ایمنی اهالی
بریتیش کلمبیا محافظت کرده و خدماتی که مردم به آن متکی
هستند را با  4میلیارد دالر تامین مالی مراقبت درمانی در سه
سال آینده از جمله ادامه تامین مالی خدمات سالمت مرتبط با
 COVID-19توسعه می دهد.

بودجه  2021از طریق بزرگ ترین سرمایه گذاری در سالمت
روان اهالی بریتیش کلمبیا به توسعه پشتیبانی در زمینه سالمت
روان و مصرف مواد ادامه خواهد داد تا بهتر بتواند مردم را به
مراقبت های ایمن و اثربخش از منظر فرهنگی متصل کند.

پشتیبانی سالمت ویژه  COVID-19به منظور حفظ ایمنی مردم
همگام با واکسینه شدن تعداد بیش تری از مردم ،دولت سخت
تالش می کند که ایمنی مردم را حفظ کند .بودجه  ،2021مبلغ
 900میلیون دالر در سال  2021/22برای پشتیبانی از پاسخ
مستمر استان به همه گیری  COVID-19اختصاص می دهد.
»واکسن های  COVID-19برای هر یک از اهالی بریتیش
کلمبیا.

»آزمایش و ردیابی تماس با افراد مبتال ،افزایش ایمن سازی
در برابر آنفلوآنزا و بهبود دسترسی به خدمات سالمت
برای جوامع روستایی ،دورافتاده و بومی.

»غربالگری کارکنان در برابر  COVID-19در مراکز درمانی
بلندمدت و تسهیالت زندگی با کمک ،به منظور حفظ ایمنی
سالمندان.

تقویت مراقبت درمانی در بریتیش کلمبیا برای فردایی
سالم تر.
بودجه  2021شامل سرمایه گذاری زیاد برای تداوم تقویت
مراقبت درمانی در بریتیش کلمبیا است تا افراد بدانند که هر
زمان نیاز داشته باشد کمک وجود دارد.
» 585میلیون دالر برای آموزش و استخدام تا  3000نفر در
قالب کادر درمان.
» 45میلیون دالر برای کمک به پرداختن به موضوع
نژادپرستی سیستماتیک علیه بومیان در نظام مراقبت
درمانی.
» 68میلیون دالر به منظور افزایش تعداد دستیاران مراقبت
و تامین کنندگان خدمات مراقبت محلی برای ارایه خدمات
مراقبت در منزل باکیفیت جهت کمک به سالمندان در
زندگی روزمره.
» 12میلیون دالر برای ارایه کمک به سالمندان دارای
نیازهای پیچیده از ُکنج منزل آنها.

این شامل  500میلیون دالر تامین مالی جدید در برنامه مالی به
منظور توسعه سالمت روان و خدمات اعتیاد است.
» 61میلیون دالر برای بهبود دسترسی و کیفیت خدمات
سالمت روان.
» 14میلیون دالر ویژه نهاد سالمت فرست نیشن ها (First
 )Nations Health Authorityجهت ارایه خدمات سالمت

روان و اعتیاد به بومیان.

» 330میلیون دالر جهت ارایه طیف کاملی از جمله درمان
مصرف مواد و خدمات بازپروری درمان مواد افیونی.

» 195تخت جدید ویژه درمان و بازپروری اعتیاد در استان
به منظور کمک به افراد بیش تر در دریافت کمک در
مسیر بازپروری.

 97میلیون دالر برای ساخت یک
شبکه سالمت روان بهتر برای حمایت
از جوانان.

سرمایه گذاری در زیرساخت بهداشت جدید
بودجه  2021همچنان بر ایجاد زیرساخت بهداشت اساسی
از طریق  7.8میلیارد دالر سرمایه گذاری ثابت در دوره
برنامه مالی ادامه می دهد .این سرمایه گذاری از پروژه های
ساختمانی مهم و جدید و ارتقای تسهیالت سالمت ،تجهیزات
پزشکی و تشخیصی و سیستم های فناوری پشتیبانی می کند.
پروژه های سالمت جدید مثل بیمارستان نیو ساری (NEW SURREY

 )HOSPITALو مرکز سرطان ( ،)CANCER CENTERعالوه بر
پروژه های مثل بیمارستان جدید سنت پاول ()ST. PAUL HOSPITAL
و بیمارستان های جدید در منطقه کوئیچیان ،داوسون کریک و
محله ،تریس و استوارت لیک است .به عالوه ،سرمایه گذاری ها
شامل فضاهای جدید برای بیماران در بیمارستان برنابی ،بیمارستان
رویال آیلند کاملوپ ،بیمارستان منطقه پنتیکتون و بیمارستان کاریبو
ممولایر است.

 495میلیون دالر برای افزایش ظرفیت
در تصویربرداری تشخیصی و جراحی.
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کمک به کسب و کارهای بریتیش کلمبیا در دوران همه گیری
کسب و کارهای بریتیش کلمبیا همچنان از طریق بودجه 2021

به پشتیبانی ها و خدمات دسترسی دارند و حمایت بیش تر
برای افراد بشدت متاثر از  COVID-19وجود دارد.

بودجه  2021بصورت مستمر ،کسب و کارها را از طریق
برنامه احیای اقتصادی  StrongerBCتامین مالی می کند تا به
کسب و کارهای بریتیش کلمبیا در مدت همه گیری کمک کند
و به آنها کمک کند که آماده احیا شوند .پشتیبانی های مستمر
کسب و کاری شامل:
» 150میلیون دالر بابت اعتبار مالیاتی ویژه افزایش مشوق
اشتغال .StrongerBC
» 35میلیون دالر برای کمک به کشاورزان در حفظ
کارگران موقت خارجی به منظور حمایت از برداشت
محصول بریتیش کلمبیا ضمن محافظت در برابر
COVID-19

» 10میلیون دالر به منظور توسعه راهبرد Grow BC، Feed
 BCو  Buy BCجهت تقویت و توسعه بازار محلی برای

محصوالت بریتیش کلمبیا.

» 195میلیون دالر جهت تامین مالی به منظور ادامه برنامه
کمک هزینه ویژه احیای کسب و کارهای متوسط و کوچک.
این سرمایه گذاری ها برنامه احیای اقتصادی  StrongerBCپاییز
 2020را تقویت می کنند:
»تداوم معافیت  PSTدر زمینه سرمایه گذاری های ثابت در
تجهیزات و ماشین آالت منتخب به منظور کمک به کسب
و کارها در چرخاندن یا ارتقای عملیات که پیش بینی
می شود  110000کسب و کار ثبت شده در بریتیش کلمبیا
واجد شرایط باشند.

» 44میلیون دالر جهت  Launch Onlineکه کسب و کارهای
بریتیش کلمبیا را با شرکت های فناوری بریتیش کلمبیا
متصل می کند تا تجارت الکترونیک آنها را خلق یا بهبود
داده و آموزش بازاریابی الکترونیک ارایه دهد تا به کسب
و کارها کمک کند فروش آنالین خود را تشدید کنند.
» 10میلیون دالر جهت افزایش تولید ارزش افزوده در
بریتیش کلمبیا از طریق حمایت از کسب و کارهای
کوچک و متوسط به منظور دسترسی بیش تر مشتریان
به محصوالت آنها و  6میلیون دالر دیگر در قالب کمک
هزینه برای کمک به تقویت زنجیره تامین بریتیش کلمبیا.
» 7.5میلیون دالر جهت پشتیبانی از صنعت فناوری
کشاورزی در حال رشد بریتیش کلمبیا.
» 7میلیون دالر جهت توسعه شبکه قطب غذایی و پشتیبانی
از نوآوری مزارع و فرآوری غذا.

»

پشتیبانی از بخش هایی از بریتیش کلمبیا که بیش تر متاثر
شده اند
بخش های زیادی در دوره همه گیری گرفتار چالش های
خاصی شده اند و استان با پشتیبانی مناسب با نیازهای خاص
آنها پاسخ داده است.
ما به پشتیبانی از بخش هایی ادامه می دهیم که همچنان در همه
گیری و احیا بیش تر متاثر شده اند.

گردشگری
سرمایه گذاری های گردشگری از احیای بخشی پشتیبانی
می کند که در آن گروه هایی به نسبت نامتناسب متاثر شدند و
بخش بزرگی از نیروی کار را تشکیل می دهند:

»

در پاییز سال  ،2020برنامه احیای اقتصادی StrongerBC
بیش از  70میلیون دالر برای کمک به گردشگری و احیای

آن در نظر گرفته بود که شامل سرمایه گذاری هایی برای
کمک به شهرداری ها در ایجاد ،سازگاری و تنوع بخشیدن
به زیرساخت گردشگری آنها و کمک به کسب و کارهای
گردشگری بومی می شود.

»عالوه بر آن 100 ،میلیون دالر کمک هزینه برای کسب و
کارهای کوچک و متوسط در ماه پاییز اعالم شد که هدف
آن مجریان گردشگری بود.
برای کمک به آمادگی بخش گردشگری بریتیش کلمبیا برای
یک آینده قوی ،بودجه  2021در موارد زیر سرمایه گذاری
خواهد کرد:

» 20میلیون دالر دیگر نیز برای کمک هزینه های توسعه
مقاصد محلی در نظر گرفته شده است که به جوامع کمک
می کند از طریق زیرساخت گردشگری مثل تریل ها و بهبود
فرودگاه ها ،برای پذیرش بازدیدکنندگان آینده مهیا شوند.
 100میلیون دالر برای پشتیبانی از احیای گردشگری از جمله
پشتیبانی از جاذبه های لنگرگاه ها که به بریتیش کلمبیا کمک می کند
یک مقصد خاص شود.

متوسط  25%کاهش در مالیات اموال تجاری در سال .2020
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هنر و فرهنگ
دولت از نزدیک با رهبران در جوامع هنری و تفریحی بریتیش
کلمبیا همکاری کرده است تا یک تامین مالی هدفمند ویژه را
احیا تعیین کند و قبالً  22.5میلیون دالر از طریق AmplifyBC
برای حمایت از صنعت موسیقی بریتیش کلمبیا در سه سال
آینده و  35میلیون دالر برای پشتیبانی از سازمان های هنری و
فرهنگی اختصاص داده است.
بودجه  ،2021این سرمایه گذاری ها را با دو برابر کردن
بودجه برنامه زیرساخت هنر تقویت می کند که  6میلیون دالر
کمک هزینه بهبود سرمایه برای حمایت از احیای سازمان های
فرهنگی و هنری تامین می کند.

رستوران ها و هتلداری
صنعت رستوران و هتلداری بطور مستمر خود را با چشم انداز
متغیر همه گیری تطبیق داده و دستورهای مسئول بهداشت
استانی را به روز کرده است.
دولت از طریق زیر از صنعت رستوران و هتلداری حمایت
می کند:
»حمایت از  14000رستوران ،بار ،آبجوسازی،
شراب سازی ،مراکز باشگاهی و تندرستی با بیش از
 50میلیون دالر از طریق کمک هزینه کسب و کاری
.Circuit Breaker

»صدور یک سقف موقت تا  15%برای هزینه های دریافتی
از رستوران ها توسط شرکت های تحویل غذا.
»استخدام صدها کارمند گردشگری و هتلداری که به علت
همه گیری بیکار شده اند در قالب کارکنان غیربالینی ،به
منظور حمایت از برنامه ایمن سازی بریتیش کلمبیا.

کمک به رستوران
ها ،بارها و مجریان
گردشگری دارای مجوز
نوشیدنی الکلی برای خرید
دایمی آبجو ،مشروب و
اسپریت به قیمت عمده
فروشی نوشیدنی الکلی

کسب و کارهای بریتیش کلمبیا از خالقیت و نوآوری برای بازاندیشی
و تجهیز دوباره در چشم انداز در حال تغییر مستمر COVID-19
استفاده کرده اند.

دولت برای حمایت از کسب و کارهای بریتیش کلمبیا نیازمند
حمایت ،حضور دارد و به همه کسب و کارها کمک می کند به
سمت آینده منطعف کمک می کند.
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احیای اقتصادی قوی و سرمایه گذاری در آینده ما
بودجه  2021همچنان به سرمایه گذاری هایی اولویت می دهد
که به بریتیش کلمبیا کمک می کنند به همه گیری پاسخ دهد و
آماده احیای قوی شود.
این سرمایه گذاری ،بیش از  10میلیارد دالری را تکمیل می کند
که برای پشتیبانی از مردم ،کسب و کارها و جوامع از زمان
شروع همه گیری ارایه شد.
این سرمایه گذاری ها به ایجاد شغل ،پشتیبانی از احیا و ایجاد یک
اقتصاد پایدارتر ،جامع تر و منصفانه تر کمک می کند.

بودجه  2021با ارتقای اساسی در بیمارستان ها و تسهیالت
بهداشتی ،مدارس و بزرگراه ها و پروژه های ترانزیت،
اطمینان حاصل می کند که زیرساخت درستی برقرار است.
بودجه  ،2021مبلغ بدون سابقه  26.4میلیارد دالر سرمایه گذاری
با حمایت مودیان تامین می کند که انتظار می رود در طول سه سال
برنامه ،بیش از  85000شغل ایجاد کند.

این سرمایه گذاری ها ،سرمایه گذاری های تاریخی قبلی در
زیرساخت اساسی را تکمیل می کند .آن بر هر دو پروژه موجود
تمرکز می کند تا آن افراد بالفاصله بتوانند به کار برگردند و از
بنیان احیای بلندمدت از طریق سرمایه گذاری های جدید در بخش
های حمل و نقل ،سالمت و آموزش حمایت کنند.
بودجه  2021در موارد زیر نیز سرمایه گذاری می کند:
» 40میلیون دالر برای ایجاد پوشش اینترنت پرسرعت و
تلفن همراه به جوامع روستایی و دورافتاده بیش تر از
جمله جوامع بومیان.
» 83میلیون دالر برای تامین مالی عملیاتی و سرمایه
ای ویژه  BC Parksبه منظور توسعه و بهبود تریل ها و
زیرساخت روستایی ،افزودن سایت های کمپ ،خرید
اراضی جدید برای توسعه پارک ها ،بهبود سیستم
رزرواسیون  Discover Campingو پشتیبانی از زیرساخت
پارک موجود.
» 30میلیون دالر برای پشتیبانی از طرح گرامیداشت
 150سالگرد ورود بریتیش کلمبیا به کنفدراسیون.
بودجه  2021شامل  500میلیون دالر تامین مالی در مدت سه سال
در  INBC STRATEGIC INVESTMENT FUNDبه منظور
جذب و تحکیم کسب و کارهای پر ُرشد ،مشاغل خوب و مستعد در
بریتیش کلمبیا است.
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آماده سازی بریتیش کلمبیا برای یک احیای سبزتر با

CLEANBC

بودجه  ،2021پیشرفتی که ما با سرمایه گذاری  506میلیون دالر
دیگر برای کاهش انتشار آالینده ها و سرمایه گذاری در انرژی
پاک و فناوری پاک در خلق یک اقتصاد پاک تر و قوی تر
داشتیم را تقویت کرده و برای تغییر اقلیم آماده می کند .ما از
طریق برنامه احیای اقتصادی  ،StrongerBCمبلغ  190میلیون
دالر در پروژه های تغییر اقلیمی سرمایه گذاری کردیم تا از
مشاغل و احیای اقتصادی منعطف تر و پاک تر پشتیبانی شود.

این سرمایه گذاری ها نشر آالینده ها را در
حمل و نقل کاهش داده ،از نوآوری با کربن
پایین پشتیبانی کرده ،از آبریزها و زیستگاه
های مهم محافظت کرده و آنها را احیا کرده
و ضمن کسب آمادگی برای آثار تغییرات
اقلیمی ،آن را مدیریت می کند.
تامین مالی افزوده به بودجه  ،2021جمع کل مبلغ اختصاصی به
 CleanBCشامل  StrongerBCرا از سال  ،2019/20به نزدیک 2.2
میلیارد دالر می رساند.

حمل و نقل پاک
سرمایه گذاری های مستمر در گذر به وسایل نقلیه پاک تر
با  130میلیون دالر برای پشتیبانی از مشوق های ویژه وسایل
نقلیه فاقد نشر آالینده ها ،ایستگاه های شارژ برقی ،توسعه
فناوری و برقی کردن اتوبوس مدارس ،کشتی های تفریحی و
ناوگان دولتی ،از جمله:
» 94میلیون دالر در برنامه  Go Electricکه با خرید وسایل
نقلیه فاقد نشر آالینده ها ،ایستگاه های شارژ و پشتیبانی
از تجاری سازی وسایل نقلیه سنگین ،مبلغی را برگشت
می دهد
» 18میلیون دالر به منظور پشتیبانی از زیرساخت حمل
و نقل فعال مثل دوچرخه روها ،پیاده روها و مسیرهای
چندکاربری.
»معافیت  PSTدر رابطه با دوچرخه های برقی که تقریبا
در سال  7میلیون دالر برای اهالی بریتیش کلمبیا
صرفه جویی دارد.
» 10میلیون دالر برای تدوین خط مشی کاهش میزان کربن
سوخت و توسعه اقتصاد هیدروژنی در بریتیش کلمبیا.
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ساختمان های بهتر ،جوامع قوی تر
بودجه  2021با افزایش سرمایه گذاری در کارایی انرژی در
ساختمان ها ،برنامه ریزی شهری بهتر و کاهش مصرف
دیزل در جوامع دورافتاده و بومی ،از جوامع پاک تر و
قوی تر پشتیبانی می کند.

کار با صنعت و فناوری پاک
» 96میلیون دالر برای CleanBC Program for Industry

جهت کاهش نشر آالینده ها ،توسعه بخش فناوری پاک در
بریتیش کلمبیا و پشتیبانی از رقابت جهانی در اقتصاد پاک.

» 60میلیون دالر برای پشتیبانی از مرکز نوآوری و
انرژی پاک و سرمایه گذاری فناوری پاک به منظور
توسعه فرصت های مشارکت با دولت فدرال.
•مرکز نوآوری و انرژی پاک از توسعه و تجاری
سازی فناوری پاک در بریتیش کلمبیا حمایت می کند-
از طریق ایجاد مشاغل خوب و تسریع توسعه فناوری
برای کمک به گذر به آینده ای با کربن اندک.
» 4میلیون دالر تا دبیرخانه برنامه اقلیمی (Climate Action
 )Secretariatبتواند به توسعه تدابیری کمک کند که از

رشد اقتصادی پاک و جامع پشتیبانی می کند.

سازگاری و آمادگی اقلیمی
استان همچنان به سرمایه گذاری در اقدامات آینده نگر برای
حمایت از آمادگی اقلیمی و سازگاری با  6میلیون دالر ادامه
می دهد تا از فاز اول راهبرد آمادگی و سازگاری اقلیمی
بریتیش کلمبیا پشتیبانی کند تا بهتر به خطر اقلیمی پاسخ داده و
تاثیر تغییر اقلیمی را به مرور زمان کاهش دهد.
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کمک به مقرون به صرفه تر کردن زندگی
تعهد محوری دولت ،مقرون به صرفه تر کردن زندگی برای مردم است.
در نتیجه تدابیر اتخاذی در
بودجه  2021و سایر تدابیر
چهار سال اخیر ،خانواده ها
و افراد زیادی شاهد صرفه
جویی مستمر هستند.

خانواده چهارنفری
در ونکوور با درآمد
100هزار دالر

خانواده چهارنفری
در ونکوور با درآمد
80هزار دالر

والدین مجرد در
ونکوور با درآمد
60هزار دالر

فرزند  12( 1سال) فرزند 2
( 5سال و مهدکودکی)

فرزند  12( 1سال) فرزند 2
( 5سال و مهدکودکی)

با یک فرزند
( 5سال و مهدکودکی)

فرد تنها در در
ونکوور با درآمد
30هزار دالر

صرفه جویی
های مستمر
بالقوه

کمک هزینه جدید  Accessبریتیش
کلمبیا ویژه دانش آموزان

1,333

2,667

-

4,000

کسر MSP

1,800

1,800

1,800

900

230

230

230

230

کمک هزینه مراقبت از کودک
مقرون به صرفه

2,316

4,800

4,800

-

طرح کاهش کمک هزینه مراقبت
از کودک

1,440

1,440

1,440

-

کسر عوارض پورت مان و گولدن ایرز

1,500

1,500

1,500

1,500

کمک هزینه فرصت کودک
()Child Opportunity Benefit

598

1,380

700

-

دگرگونی ICBC

400

400

400

400

1,344

1,344

672

-

کسر سود وام دانشجویی

هزینه حمل و نقل کودکان

سایر صرفه جویی های بالقوه
برگشت یکباره
تا  3000دالر در وسیله نقلیه بدون نشر آالینده صرفه جویی کنید.
تا  3000دالر در پمپ گرما صرفه جویی کنید.
معافیت  PSTمربوط به دوچرخه های برقی می تواند تا  280دالر برای
شما صرفه جویی ایجاد کند.
8

برای اطالعات بیش تر

جزئیات بودجه www.bcbudget.ca :2021
وزارت امور مالیwww.gov.bc.ca/fin :
این سند بر روی کاغذ فاقد عنصر کلر چاپ شده و حاوی فیبر بازیافت
شده بوده و  100%قابل بازیافت است .در تهیه این سند ،از بهترین
رویه های حفاظت استفاده شد .لطفا مصرف را کم کنید ،دوباره
استفاده کنید و بازیافت کنید.

بودجه  :2021بریتیش کلمبیای قوی تر برای همه | ساختن امروز برای فردایی بهتر

