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بازیاب قوی آماده یم سازد
بودجه  2021از مردم حمایت یم کند و زمینه را برای احیا و
ی
گی تمرکز دارد و در ر ن
عی حال
ویکتوریا  -بودجه  2021بر محافظت از سالمت و معیشت مردم در طول این بیماری عالم ر
بازیات قوی و آینده ای روشن تر برای همه
هات رسمایه گذاری یم کند که از احیا و ی
در خدمات ،زیرساخت ها و فرصت ی
حمایت کنند.
ی
ن
بازیات قوی آماده یم سازد ،این کار با
بودجه  2021به چالش های آت پیش رو رسیدگ یم کند و زمینه را برای احیا و ی
رسمایه گذاری های جدید در خدمات بهداشت و سالمت روان ،حمایت و کمک برای کسب و کارها ،خدمات مراقبت از
ن
ن
کوردشکت در ایجاد زیرساخت های
ساخی مایحتاج مردم و ر
کودکان و مسکن مقرون به رصفه ،مقرون به رصفه
اجتمایع تولیدکننده شغل انجام خواهد شد.
هات که سال گذشته با آنها روبرو شدیم،
سلینا رابینسون ،وزیر امور مال اظهار داشت "در مقابل نامالیمات و دشواری ی
بارها و بارها شاهد استقامت اهال بریتیش کلمبیا بودیم و جوامع ما با چالش های  COVID-19مقابله کردند .همزمان با
ادامه اجرای بزرگیین طرح واکسیناسیون در تاری خ استان ،یم توانیم بارقه امید به پایان رسیدن این اوضاع را ببینیم"" .ما
بازیات یک شبه اتفاق نیم افتد ،اما با تمرکز بر اموری که بیشیین اهمیت را برای مردم دارند ،یم توانیم
یم دانیم که احیا و ی
ن
مطمی شویم که روزهای بهیی در انتظار همه ما خواهد بود".

ی
بهداشت
مراقبت های
ی
درماب ی
بهت
و
ن
گی با تخصیص  900میلیون دالر بودجه جدید جهت
• حفظ ایمت مردم در طول دوره بیماری عالم ر
رن
تجهیات محافظت شخیص و اجرای بزرگیین طرح واکسیناسیون تاری خ استان
ردیات تماس،
آزمایش ،ی
بریتیش کلمبیا.
• کمک به بیماران در دسییس رسیعی به عمل های جرایح و زمان های انتظار کوتاه تر برای تصویربرداری های
تشخییص.
ن
• مراقبت های بهی برای سالمندان ،شامل هزاران نفر پرسنل جدید در مراکز مراقبت طوالت مدت و بهبود
ی
مراقبت های خانگ.
ن
• حمایت ها و کمک های بیشی سالمت ن
رسات جامع بیشی ،چهار برابر کردن
روات در مدارس ،مراکز خدمات
ن
تعداد گروه های ادغام شده حمایت از کودکان و جوانان و توسعه ابعاد واکنش به بحران بیش مرصف مواد -
بزرگیین رسمایه گذاری در خدمات سالمت ن
روات و اعتیاد در تاری خ بریتیش کلمبیا.
• ارائه مراقبت های بهی در فاصله کمی از خانه مردم با احداث بیمارستان ،شامل بیمارستان و مرکز رسطان
جدید سوری ،و مراقبت های فوری و مراقبت های اصیل جدید در مناطق مختلف بریتیش کلمبیا.
ن
رن
ن
تضمی دسییس مردم بویم
درمات و
پرداخی به موضوع نژادپرست سازمان یافته در مراقبت های بهداشت و
•
ی
ن
گید.
یم
نظر
در
ا
ر
آنها
رهنگ
ف
ابعاد
که
مناسب
درمات
و
بهداشت
های
اقبت
ر
م
به
ر

حمایت از مردم و کسب و کارها
جوت تا سقف  672دالر به ازای هر کودک در سال برای خانواده ها با ارائه خدمات رفت و آمد عمویم
• رصفه ی
رایگان برای کودکان  12ساله.
و کوچکی.

•
•
•
•
•
•
•

•

ن
یافی خدمات مقرون به رصفه و با کیفیت مراقبت از کودکان با دو برابر کردن گنجایش مراکز مراقبت
تسهیل
ن
میان بهبود دستمزد برای مربیان کودکان خردسال ،و ادامه
از کودکان با هزینه  10دالر در روز ،دو برابر کردن ر
ایجاد و توسعه فضاها و گنجایش مراکز.
ی
ایجاد  400ظرفیت بیشی از طریق برنامه  Head Startبومیان که مراقبت های مناسب فرهنگ برای کودکان
خانواده ها بویم ارائه یم نماید.
ادامه ر ن
بازیات بریتیش کلمبیا ( )BC Recovery Benefitکه تا به این تاری خ به بیش از 2.5
تأمی بودجه مزایای
ی
میلیون نفر از اهال بریتیش کلمبیا کمک کرده و تا سقف  1000دالر به خانواده ها و والدین تنها ،و تا سقف
 500دالر برای افراد مجرد کمک یم کند.
کمک به  80000سالمند کم درآمد با باال بردن مکمل درآمد سالمندان برای ر ن
اولی بار.
کمک به اقشاری که تحت بیشیین فشار هستند بواسطه ارائه باالترین افزایش دائیم مبالغ کمک هزینه درآمد
ن
ناتوات و معلولیت که معادل  % 53افزایش در کمک هزینه درآمد از  2017به این سو یم باشد.
و کمک هزینه
ن
حمایت از انعطاف پذیری کسب و کارهای بریتیش کلمبیا با مجموعه ای از کمک هزینه و بودجه ها .بریح از
ی
این کمک ها از قبل برای رسیدگ به نیازهای فوری ارائه شده است تا کسب و کارها بتوانند خود را با ررسایط
رن
تضمی بقای کسب و کارهای صنعت گردشگری و جوامع محیل در طول
سازگار کرده و رشد نمایند .کمک به
ن
ن
گی و آماده بودن آنها برای زمات که مسافران بتوانند با رعایت ایمت به آنجا بازگردند.
دوره این بیماری عالم ر
بهسازی کمپ سایت ها و تریل ها ،و اضافه کردن هر سال  100کمپ سایت جدید در استان ،از ابتدای
.2022

بازیاب قوی اقتصادی
ایجاد زمینه برای احیا و
ی
•

•

•
•
•
•
•

ایجاد بیش از  85000شغل و تقویت جوامع محیل در رسارس بریتیش کلمبیا با رسمایه گذاری در زیرساخت ها
 که معرف یک افزایش  3.5میلیارد دالری در این بودجه است .کمک به هزاران نفر در یافت شغل جدید درن
درمات بواسطه رسمایه گذاری در آموزش های عال و برنامه های
هات چون مراقبت های بهداشت و
بخش ی
آموزش مهارت.
ن
رن
یافی شغل ،فرصت های کارآموزی و کار در ضمن تحصیل برای بیش از  5000جوان بواسطه برنامه
تضمی
رهیان آینده بریتیش کلمبیای قوی تر ( )StrongerBC Future Leadersو فراهم کردن ظرفیت جدید
ی
آموزش همزمان با کار برای  3000دانشجو.
احداث  9000خانه جدید برای خانواده های دارای سطح درآمد متوسط با اختصاص  2میلیارد دالر بودجه
توسعه.
حمایت از کسب و کارهای فعال در عرصه گردشگری و جوامع محیل با اختصاص  120میلیون دالر بودجه،
ن
ساخی ررسایط بازدید گردشگران در آینده بواسطه زیرساخت های جدید
هات برای آماده
شامل کمک هزینه ی
گردشگری اعم از بهبود تریل ها و فرودگاه ها.
ن
کاسی از انتشارات جوی ،محافظت از جوامع محیل ،توسعه اقتصاد و ایجاد شغل با رصف  506میلیون دالر
اضافه در رسمایه گذاری های بریتیش کلمبیای پاک (.)CleanBC
ن
ساخی تخصیص بودجه سالیانه برای بهبود ارتباطات در رسارس بریتیش کلمبیا.
دائیم
کمک به رشد کسب و کارهای دارای پتانسیل باال در بریتیش کلمبیا با بودجه طرح در بریتیش کلمبیا (،)InBC
یک بودجه جدید رسمایه گذاری اسیاتژیک  500میلیون دالری که بازگشت های اقتصادی ،محیط زیست و
اجتمایع خواهد داشت.

ن
است ،طیف گسیده ای از حمایت ها را برای
گی به مرزهای
رابینسون افزود "از زمات که این بیماری عالم ر
ما رسیده ی
اهال بریتیش کلمبیا فراهم کرده این که از رسعت بهم خوردن ررسایط زندگ دچار بهت شده بودند" ".بودجه 2021
بر اساس تمام آن اطالعات بنا شده است که در سال گذشته در زمینه ادامه کمک به مردم آموخته ایم ،و در ر ن
عی
حال زمینه را برای مردم و کسب و کارها در استان ما فراهم یم کند تا از تمام فرصت های ایجاد شده در طرح های
بازیات استفاده کنند".
احیا و ی
جهان از ن
ن
زمات که استان آخرین بودجه خود را ر
رن
تغیی کرده است.
تخمی زده یم شود که تولید
منتش نمود بطرز
بنیادیت ر
ناخالص میل ( )GDPواقیع بریتیش کلمبیا در سال  2020به ر ن
میان  %5.3کاهش یافته است .با ادامه طرح های احیا و
بازیات،
ی

بیت یم شود که تولید ناخالص میل ( )GDPواقیع بریتیش کلمبیا در سال  2021به ر ن
پیش ن
میان  %4.4و در سال  2022به
رن
ن
ن
گی برسد.
همچنی پیش بیت یم شود کشی بودجه
میان  %3.8افزایش یابد و تا سال بعد به سطح قبل از بیماری عالم ر
ر
ر
بطور پیوسته در سه سال آینده و از ابتدای  2022 - 2021رسوع به کاهش پیوسته نماید.
می توضیحات ر
ُنه ن
مشوح در ادامه خواهد آمد.
تماس:
ارتباطات رسانه ای وزارت امور مال
250 387-5710
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