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ਮਾਣਯੋਗ ਸੈਲੀਨਾ ਰੌਬਿਨਸਨ 
ਬਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ 
ਨੇ ਕਈ ਢੰਗਾ ਂਨਾਲ ਅਪਿਹੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਨ੍ਾ ਂ੍ਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ 
ਸਪੋਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੱਲ ਰਹੇ 
ਪਸਹਤ ਸੰਕਿਾ ਂਦਾ ੍ੋਝ ਮਪਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ: 
ਜ਼ਪਹਰੀਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਿਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਸਿਲਾਈ 
ਅਤੇ ਕੋਪਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਿਲਵਾਯੂ 
ਿਪਰਵਰਤਨ ਦੇ ਪਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਿੇ ਵੀ ਵਖੇੇ 
ਹਨ ਿਦ ਪਕ ਗਰਮੀਆ ਂਪਵੱਚ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਨੇ 

ਿੰਗਲੀ ਅੱਗਾ ਂਅਤੇ ੍ੇਹੱਦ ਗਰਮੀ ੍ਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਪਨਆ ਂ੍ਾਦ 
ਹੜ੍ਹਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਖਸਕਣ ਦੀਆ ਂਘਿਨਾਵਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਪਹਲਾ ਂਹੀ ਿੋ ਪਨਵਸ਼ੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ – ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਪਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ, ੍ਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਿਰਕ ਅਤੇ ਪਰਹਾਇਸ਼ਾ-ਂ ਉਹ ਪਨਰਮਾਣ ਦੇ ਅਪਿਹੇ ਆਧਾਰ 
ਹਨ ਿੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਪਨਵਾਸੀਆ ਂਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾ ਂਪਨਵਸ਼ੇਾ ਂਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼੍ੂਤ ਅਤੇ ਸਪਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਸਕਣ ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਾ।ਂ ਤਾਕਤ ਆਿਣੇ ਆਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਿਾਦਂੀ-ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ 
ਕਰਨਾ ਿੈਂਦਾ ਹੈ। ੍ਿਿ 2022 ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼੍ੂਤ ੍ੀ ਸੀ ਪਵੱਚ 
ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਂਤਾਕਤਾ ਂਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼੍ੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ–ਸਮਾਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਪਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਵਸ਼ਵ-ਿੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਲਵਾਯੂ 
ਿਪਰਵਰਤਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਪਿਸ ਿੱਧਰ ਦੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਸਾਨੰੂ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿੈ ਪਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ 
ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ–ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇੱਕ 
ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਖਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਅਸੀਂ ਪ੍ਹਤਰੀਨ ਕਾਰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਇੱਕ ਮਜ਼੍ੂਤ ਸੂ੍ੇ ਦੇ ਪਨਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੌੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ 
ਪ੍ਹਤਰ ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਪਵੱਖ ਲਈ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਲੇੇ ਿਲਵਾਯੂ 
ਿਪਰਵਰਤਨ, ਆਰਥਕ ਤ੍ਦੀਲੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹ ਿਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਿਨ੍ਾ ਂਉੱਤੇ ਲੋਕ 
ਪਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ–ਪਮੱਕ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਿਲਵਾਯੂ 
ਿਰਿਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਸ਼ਵ-ਿੱਧਰੀ ਤ੍ਦੀਲੀਆ ਂਨਾਲ ਅਤੇ ਭਪਵੱਖ ਪਵੱਚ 
ਕਾਰ੍ਨ ਪਵੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਿੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਨਵਸ਼ੇ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਪਕ ਿੂਰੇ ੍ੀ ਸੀ ਪਵੱਚ ਲੋਕ, 
ਕਾਰੋ੍ਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਅਣਪਕਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਪਹਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 
ਨੰੂ ਿਛਾਪਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ੍ਿਿ 2022 ਸਾਡੀ ਪਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਆਰਥਕ ਿਰਿ੍ੰਧਨ 
ਦੀ ਿਰਿੰਿਰਾ ਨੰੂ ਿਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ੍ਹੁਤ ਲੰ੍ਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
ਿਦ ਪਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰੇ੍ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚੁੁੱਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 
ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਰਲ ਪਮਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 

ਅਸੀਂ ੍ੀ ਸੀ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਿਕ ਅਤ ੇਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ਕਰਨਾ 
ਿਾਰੀ ਰਖੱਪਦਆ ਂਚਗੰ ੇਪਦਨਾ ਂਤਕੱ ਿਹੁਚੰਾਗਂ ੇਅਤ ੇਆਿਸੀ ਸਪਹਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 
ਅਪਿਹ ੇਅਵਸਰਾ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਗਂ ੇਪਿਹੜੇ ਭਪਵਖੱ ਦੀ ਕੁਖੱ ਪਵਚੱ ਹਨ। 
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ਅਰਥ ਪੂਰਣ ਮੇਲ-ਮਮਲਾਪਅਰਥ ਪੂਰਣ ਮੇਲ-ਮਮਲਾਪ

ਸੂ੍ਾ ਸਰਕਾਰ ਆਿਣੇ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਦਾ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ 
ਅਪਧਕਾਰਾ ਂ੍ਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਾਲ 
ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਠਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ 
੍ਿਿ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਐਕਿ ਸੈਕਰੇਿ੍ੀਏਿ 
੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਪਦੱਤੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਪਵੱਚ 
ਮਦਦ ਪਮਲੇਗੀ। 

ਇਸ ਡਕੈਲੇਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੈਕਰੇਟ੍ਰੀਏਟ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਇਸ ਡਕੈਲੇਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੈਕਰੇਟ੍ਰੀਏਟ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਹ 

ਮਨਸ਼ਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮਨਸ਼ਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤਰੀ ਆਪਣਰੀ ਪ੍ਰਤਰੀਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਮਨਭਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤਰੀ ਆਪਣਰੀ ਪ੍ਰਤਰੀਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਮਨਭਾਉਣ ਲਈ 

ਮਦਸ਼ਾਮਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਮਲੇਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਮੂਲਵਾਸਰੀ ਲੋਕਾ ਂ ਮਦਸ਼ਾਮਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਮਲੇਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਮੂਲਵਾਸਰੀ ਲੋਕਾ ਂ 

ਦਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਹਯੋਗ ਨਾਲ ਮਵਕਸਤ ਕਰੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਦਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਹਯੋਗ ਨਾਲ ਮਵਕਸਤ ਕਰੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। 

ਿਦ ਪਕ ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਨਵਸ਼ੇ ਪਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਨਾਲ ਸੂ੍ ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋਵਗੇਾ, ਪਿਸ ਪਵੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ੍ਿਿ 2022 
ਪਵੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ 
ਪਨਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

»» ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਸਿ ਹੈੱਲਥ ਅਥਾਪਰਿੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ 
ਕਰਪਦਆ ਂਿੂਰੇ ਸੂ੍ੇ ਪਵੱਚ 15 ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਿ ਿਰਿਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਿਰ 
੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

»» ਐ੍ੋਪਰਿਨਲ ਹੈੱਡ ਸਿਾਰਿ ਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ਕਰਨਾ ਪਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲਵਾਸੀ 
੍ੱਪਚਆ ਂਲਈ ਸੱਪਭਆਚਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਵਸ਼ੇੀ ੍ਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਮੁਢਲੀ 
ਪਸੱਪਖਆ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਕ ਮੇਲ ਪਮਲਾਿ ਦੇ ਅਵਸਰ ਿਰਿਦਾਨ ਕਰਨਾ।

»» ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਪਵੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ 
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਿਰਿ੍ੰਧਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ।

»» ਇੱਕ ਵਰਚੂਅਲ ਮੂਲਵਾਸੀ ਿਸਪਿਸ ਸੈਂਿਰ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ 
ਇਨਸਾਫ਼ ਿਰਿਤੀ ਿਹੁੰਚ ਪਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।

»» ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਿ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਨੰੂ ਹਾਈ ਸਿੀਡ ਇਿੰਰਨੈੱਿ ਅਤੇ ਸੈੱਲ 
ਸਰਪਵਸ ਨਾਲ ਿੋੜਨਾ।

»» ਇਨਪਡਪਿਨਸ ਫੌਰੈਸਿ ੍ਾਇਉ ਇਕੌਨੋਮੀ ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ 
ਤਾ ਂਪਕ ਉਸ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਐਕਸੈਲਰਿੇਰ ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕੇ ਪਿਸ ਰਾਹਂੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾ ਂਨੰੂ ਨਵੇਂ ਿੰਗਲ ਅਧਾਰਤ 
ਉਤਿਾਦਾ ਂਦਾ ਿੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ੍ਾਜ਼ਾਰੀਕਰਣ ਕਰਨ 
ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਪਮਲੇਗੀ।

ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਪਮਹਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਪਮਹਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣ 

ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ੍ਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਪਿਨ੍ਾ ਂ‘ਤੇ ਲੋਕ 
ਪਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤ ੇਹਾਲੀਆ ਿਲਵਾਯ ੂਸ੍ੰਧਤ 
ਆਫ਼ਤਾ ਂਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਪਨਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
੍ਿਿ 2022 ਇਨ੍ਾ ਂਸ਼ਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ 
੍ਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹ ੈਿ ੋਸਹੀ ਹ:ੈ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਿਪਹਲ ਦੇਣਾ।

ਮਕਫ਼ਾਇਤਰੀ ਪਹੁੰਿਯੋਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਣ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲਮਕਫ਼ਾਇਤਰੀ ਪਹੁੰਿਯੋਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਣ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ

੍ਿਿ 2018 ਪਵੱਚ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ੍ੀ 
ਸੀ ਯੋਿਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ੍ਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ 
ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤ ੇਸਥਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਆ ਰਹ ੇਹਾ ਂਤਾ ਂ
ਪਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਕਸ ੇਵੀ ਿਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਿਾ ਂ
ਿਦੋਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਅਪਿਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 
ਉਿਲ੍ਧ ਹੋਵ ੇਪਿਸ ਨੰੂ ਉਹ ੍ਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਂਾਂਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਂਾਂ

੍ਿਿ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿ ੋਵੀ ਪਨਵਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤ ੇਹਨ, ਉਨ੍ਾ ਂਰਾਹੀਂ ਿੂਰ ੇਸੂ੍ੇ ਪਵੱਚ 
26,000 ਨਵੀਂਆ ਂ੍ਾਲ ਸੰਭਾਲ ਥਾਵਾ ਂਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਪਨਵਸ਼ੇਾ ਂਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼੍ੂਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾ।ਂ 

ਪਿਛਲੀ ਿੱਤਝੜ ਪਵੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝਤੌ ੇਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 
ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਉਮਰ ਦ ੇ੍ੱਪਚਆ ਂਵਾਸਤ ੇ40,000 ਨਵੀਆ ਂ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ੍ਾਲ ਸੰਭਾਲ ਥਾਵਾ ਂ੍ਣਾ ਰਹ ੇਹਾ।ਂ 

੍ਿਿ 2022 ਪਵੱਚ ਪਨਊ ਸਿੇਪਸਜ਼ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ ਂਅਤ ੇ੍ਾਦ 
ਪਵੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰ ੇਥਾਵਾ ਂਲਈ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਿਾ ਪਰਹਾ ਹ ੈਪਿਸ ਨਾਲ ਸੀਮਲੈੱਸ ਡੇ 
ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹ ੇਸਕੂਲ ਪਡਸਪਿ੍ਕਿਾ ਂਦੀ ਪਗਣਤੀ 24 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 44 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਘੱਟ ਫਰੀਸਾਂਘੱਟ ਫਰੀਸਾਂ

੍ਿਿ 2022 ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਂਨੰੂ ਸਾਡੀ ਯੋਿਨਾ੍ੱਧ $10/ਪਦਨ ੍ਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇ
ਿਪਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਪਕਤ ੇਪਜ਼ਆਦਾ ਨੇੜੇ ਪਲਆਦਂਾ ਪਗਆ ਹੈ। 

ਨਵਜੰਮੇਨਵਜੰਮ ੇ ਅਤੇਅਤ ੇ ਛੋਟੇਛੋਟ ੇ ਬੱਮਿਆਂਬੱਮਿਆ ਂ ਦਰੀਦਰੀ  ਪੂਰੇਪੂਰ ੇ ਮਦਨਮਦਨ  ਦਰੀਦਰੀ  ਦੇਖ-ਭਾਲਦੇਖ-ਭਾਲ  ਲਈਲਈ  ਫਰੀਸਾਂਫਰੀਸਾ ਂ ਨੰੂਨੰੂ 

50%% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਕੇਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਕਰਰੀਬਨਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਕਰਰੀਬਨ $$20 ਪ੍ਰਤਰੀ ਮਦਨ ਪ੍ਰਤਰੀ ਮਦਨ 

ਦਰੀ ਔਸਤ ਤੱਕ ਮਲਆਦਂਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਦਰੀ ਔਸਤ ਤੱਕ ਮਲਆਦਂਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਬਜਟਬਜਟ 2022  ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਰੀ-ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਰੀ-ਸਕੂਲ 

ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਦ ਦਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨੰੂਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਦ ਦਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨੰੂ 2023//24 

ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਰ੍ੇ ਲਈਦੇ ਸਕੂਲ ਵਰ੍ੇ ਲਈ $$20 ਪ੍ਰਤਰੀ ਮਦਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਔਸਤ ਫਰੀਸ ਮਵੱਿ ਕਮਰੀ ਪ੍ਰਤਰੀ ਮਦਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਔਸਤ ਫਰੀਸ ਮਵੱਿ ਕਮਰੀ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ।ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ।
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ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਣ ਦੇਖਭਾਲਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਣ ਦੇਖਭਾਲ

ਸੂ੍ਾ ਸਰਕਾਰ ੍ਾਲ–ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਿ ੍ਲ ਪਵੱਚ ਵੀ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਤਾ ਂਪਕ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 3 ਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ 130 ਅਪਤਪਰਕਤ ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁਡ 
ਐਿੂਕੇਿਰਾ ਂਨੰੂ ਪਸਖਲਾਈ ਦ ੇਕੇ ਅਤ ੇਈ ਸੀ ਈ ਉਿਰਤ ਪਵੱਚ ਵਾਪਧਆ ਂਦਾ 
ਦਾਇਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਹੋਰ ਕਾਪਮਆ ਂਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ ਪਕ 
ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਵਧੀਆ ਪਸਖਲਾਈ ਪਮਲੀ ਹੋਵ ੇਅਤ ੇਮੁਨਾਸ੍ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਮਲੇ। 

»» ਹੋਰ ਪਜ਼ਆਦਾ ਿੈਰਾਮਪੈਡਕਸ ਅਤ ੇਪਡਸਿੈਚਰਾ ਂਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਸਮੇਂ ਪਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਪਲਆਉਣਾ।

»» ਿਾਥਵਅੇ ਿ ੂਹੋਿ ਪਵੱਚ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਸ ਅਧੀਨ 
੍ਿਿ 2021 ਦ ੇਦੂਸਰ ੇਸਾਲ ਪਵੱਚ ਮਾਨਸਕ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਲਈ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ $500 ਪਮਲੀਅਨ ਦਾ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਿੱ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਸ ਿਾਸ ਹ ੈਅਤ ੇਪਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਪਸਹਤ 
ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਵੱਚ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ, ੍ਿਿ 2022 ਪਵੱਚ ਹੇਠ ਪਦੱਤੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ
ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ:

»» ਕੋਪਵਡ-19 ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨਾ।ਂ 

»» ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਪਮਆ ਂਲਈ ਪਨਿੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਉਿਕਰਣ। 

»» ਲੌਂਗ ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਅਪਸਸਪਿਡ ਪਲਪਵਗੰ ਸਹੂਲਤਾ ਂਦ ੇਖ਼ਤਰੇ 
ਅਧੀਨ ਵਸਨੀਕਾ ਂਲਈ ਕੋਪਵਡ-19 ਦ ੇਖ਼ਤਰ ੇਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 
ਉੱਚ-ਿੱਧਰੀ ਉਿਾਅ। 

»» ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਲਈ ਮਾਨਸਕ ਪਸਹਤ ਸਾਧਨਾ ਂ
ਪਵੱਚ ਵਾਧਾ।

»» ੍ੀ ਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫ਼ੌਰ ਪਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ।

ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਮਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾਮਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਮਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਪਨਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ 
ਕੋਪਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੀ ਤਰਿੀਹ ਰਹੇਗਾ।

੍ਿਿ 2022 ਪਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਿਨ੍ਾ ਂਤੇ ਲੋਕ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਵਸ਼ੇ 
ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ,ੈ ਪਿਸ ਪਵੱਚ ਅਪਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹ:ੈ

»» ਿੂਰ ੇਸੂ੍ ੇਪਵੱਚ ਨਵੇਂ ਅਰਿੈਂਿ ਅਤ ੇਿਰਿਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਿਰ ੍ਣਾਉਣਾ। 

»» 15 ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਿਰਿਾਇਮਰੀ ਹੈੱਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਿਰਾ ਂਨੰੂ ਮਦਦ ਦੇਣਾ।

»» ਉਿਰਿੇਸ਼ਨਾ ਂਅਤ ੇਡਾਇਗਨੌਸਪਿਕ ਇਮੇਪਿੰਗ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾ ਂ
ਘਿਾਉਣਾ। 

ਬਾਲ–ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਸੰਿਾਲਨ ਲਈ ਮਾਲਰੀ ਮਦਦਬਾਲ–ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਸਿੰਾਲਨ ਲਈ ਮਾਲਰੀ ਮਦਦ

             =  ਕੈਨੇਡਾ-ਿਾਈਡ ਅਰਲੀ ਲਰਬਨੰਗ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫੰਬ ਡੰਗ 

             = ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਿੇਸ ਫੰਬ ਡੰਗ 
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ਬੇਘਰਰੀ ਦਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਘਰਰੀ ਦਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਇਕ ਿਰਿਤੀਪਕਪਰਆਤਮਕ ਿਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਕ ਅਗੇਤਰੀ 
ਪਕਪਰਆਸ਼ੀਲ ਿਹੁੰਚ ਵੱਲ ਤ੍ਦੀਲ ਹ ੋਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ 
ਪਵਸਤਾਰ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾ ਂਤਰੀਪਕਆ ਂਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾ ਂ
ਪਿਨ੍ਾ ਂਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ੍ੇਘਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਅਤੇ ਉੁਸ 
ਿਰਿਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ

»» ਇਸ ਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਕ ਅਸੀਂ ਪਕਵੇਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਨੌਿਵਾਨ ੍ਾਲਗ 
ਪਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਪਵਚੋਂ ੍ਾਹਰ ਪਨਕਲ ਿਾਦਂੇ ਹਨ, ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪਵੱਚ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਉਨ੍ਾ ਂਵੱਲੋਂ 
੍ੇਘਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ।

»» ਸਮੂਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਨਾ ਂਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੈਂਿ ਸਿਲੀਮੈਂਿਾ ਂਰਾਹੀਂ 3,000 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਿਰਿ੍ੰਧ ਕਰਨਾ।

»» ਿੂਰ ੇ੍ੀ ਸੀ ਪਵੱਚ ਆਿਣੀ ਪਕਸਮ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿਪਹਲੇ ਕੰਿਲੈਕਸ ਕੇਅਰ 
ਹਾਊਪਸੰਗ ਮਾਡਲ ਦਾ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ 20 ਹੋਰ ਥਾਵਂਾ ਂਤੱਕ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ 
ਤਾ ਂਪਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਕ ਪਸਹਤ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਿਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਮਾਮਪਲਆ ਂਵਾਲੇ, ਸਦਮ ੇਕਾਰਣ ਿਾ ਂਸੱਿ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ 
ਪਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ 500 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ ਪਿਹੜੇ 
੍ੇਘਰ ਹਨ ਿਾ ਂਪਿਨ੍ਾ ਂਕੋਲ ਿੱਕੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ।

»» ਅਪਿਹੇ 3,000 ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਿਹੜੇ ਕੋਪਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਪਕਰਾਏ 
ਤ ੇਲਈਆ ਂਿਾ ਂਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲਈਆ ਂਹੋਿਲ ਵਰਗੀਆ ਂਿਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂ
ਥਾਵਂਾ ਂ‘ਤ ੇਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਪਹ ਰਹ ੇਸਨ, ਨੰੂ ਿੱਕੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਪਵੱਚ ਤ੍ਦੀਲ 
ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

ਬੇਘਰਰੀ ਦਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਘਰਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰੀ ਬੇਘਰਰੀ ਦਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਘਰਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰੀ 

ਸਥਾਈ ਮਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਵੱਿ ਤੇਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਵੱਿ ਤੇਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਾ ਂਦੋਹਾ ਂਿਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਾ ਂਦੋਹਾ ਂਿਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰ 

ਪਹੁੰਿ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹੁੰਿ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਦਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਮਿਆ ਂਦੇ ਪਮਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਮਬਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਮਿਆ ਂਦੇ ਪਮਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਮਬਹਤਰ 
ਸੇਵਾਵਾ ਂਵੱਲ ਤਬਦਰੀਲ ਹੋਣ ਦਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਵੱਲ ਤਬਦਰੀਲ ਹੋਣ ਦਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

੍ਿਿ 2022 ਰਾਹੀਂ ਿੂਰ ੇਸੂ੍ ੇਪਵੱਚ ਿਪਰਵਾਰ ਸੰਿਰਕ ਕੇਂਦਰ 
ਸਥਾਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ੍ੱਪਚਆ ਂਅਤੇ 
ਨੌਿਵਾਨਾ ਂਲਈ ਵਧੇਰ ੇਿਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤ ੇਸਮਾਵਸ਼ੇੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਵੱਲ ਤ੍ਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਹ ਦ ੋਇਲਾਕੇ ਪਿਹਨਾ ਂਪਵੱਚ ਇਹ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ ੈ- 
ਨੌਰਥਵਸੈਿ ਅਤੇ ਸੈਂਿਰਲ ਓਕਾਨਾਗਨ - ਪਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਿਪਰਵਾਰਾ ਂਦੀ ਪ੍ਨਾ ਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਖ਼ਆਲ ਕੀਪਤਆ ਂਪਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇ੍ੱਚ ੇਨੰੂ ਕੋਈ ੍ੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਤਾ 
ਲੱਗਾ ਹ ੈਿਾ ਂਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿਾਵਗੇੀ। ਇਨ੍ਾ ਂ
ਿਰਿਯੋਗਾ ਂਤੋਂ ਪਮਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਪਿਆ ਂਤੋਂ ਿੂਰ ੇਸੂ੍ ੇਪਵੱਚ ਇਸ ਪਸਸਿਮ ਨੰੂ ਪਵਕਸਤ 
ਅਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਮਲੇਗੀ ਪਿਸ ਨੰੂ 2025 ਪਵੱਚ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ 
ਿਾਣਾ ਹੈ। 

ਮਜਨਸਰੀ ਹਮਮਲਆ ਂਤੋਂ ਬਿੇ ਮਵਅਕਤਰੀਆ ਂਦਰੀ ਮਦਦਮਜਨਸਰੀ ਹਮਮਲਆ ਂਤੋਂ ਬਿੇ ਮਵਅਕਤਰੀਆ ਂਦਰੀ ਮਦਦ

੍ਿਿ 2022 ਪਵੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਨਸੀ ਹਮਪਲਆ ਂਸ੍ੰਧੀ 
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾ ਂਨੰੂ ੍ੁਪਨਆਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ 
ਕਾਮੁਕ ਹਮਪਲਆ ਂਤੋਂ ੍ਚਣ ਵਾਲੇ ਪਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ 
ਲਈ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ ੈਪਿਸ ਅਧੀਨ 2002 ਪਵੱਚ 
ਇਹਨਾ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਪਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਕਿੌਤੀਆ ਂਖ਼ਤਮ 
ਕਰ ਪਦੱਤੀਆ ਗਈਆ ਂਹਨ। 

ਇਨ੍ਾ ਂਕੇਂਦਰਾ ਨੰੂ ਇਸ ੇਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਿ ਲਈ, ਪਨਰੰਤਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪਮਲਦੀ 
ਰਹੇਗੀ ਤਾ ਂਪਕ ਪਰਿਿੀਕਲ ਕਰਾਈਪਸਸ ਪਰਸਿੌਂਸ, ਕੌਂਸਲੰਪਗ ਿਰਿੀਵੈਂਿੇਪਿਵ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ 
ਫੌਰੈਂਪਸਕ ਿਾਚਂ ਅਤ ੇਿੁਪਲਸ ਅਤੇ ੍ਾਲ ਸੁਰਪੱਖਆ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਸੂਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਾਏ ਿਾ ਸਕਣ। 

ਸਾਡ ੇਭਮਵੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਾਡ ੇਭਮਵੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣ

ਿਲਵਾਯ ੂਸ੍ੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾ ਂਪਿਸ ਪਵੱਚ ਿੰਗਲੀ ਅੱਗਾ,ਂ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਪਨਵਾਸੀਆ ਂਲਈ 
ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਿੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। 

ਇਹਨਾ ਂਘਿਨਾਵਾ ਂਨੇ ੍ੀ.ਸੀ. ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਿ ਕਾਰ੍ਨ ਵਾਲਾ ਭਪਵੱਖ ਪਨਸ਼ਪਚਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਝਂੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਜ਼ੋਰ ਪਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਬਜਟਬਜਟ 2022  ਮਵੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨਵੇਸ਼ ਕਰੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਂਮਕ ਜਲਵਾਯੂ ਮਵੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨਵੇਸ਼ ਕਰੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਂਮਕ ਜਲਵਾਯੂ 

ਪਮਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਲਰੀਆ ਆਫ਼ਤਾ ਂਤੋਂ ਮਬਹਤਰ ਪਮਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਲਰੀਆ ਆਫ਼ਤਾ ਂਤੋਂ ਮਬਹਤਰ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਮਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਸ਼ਮਿਤ ਕਰੀਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਮਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਸ਼ਮਿਤ ਕਰੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕੇ ਮਕ ਪੂਰੇ ਬਰੀ.ਸਰੀ. ਮਵੱਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਭਮਵੱਖ ਮਵੱਿ ਆਉਣ ਜਾ ਸਕੇ ਮਕ ਪੂਰੇ ਬਰੀ.ਸਰੀ. ਮਵੱਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਭਮਵੱਖ ਮਵੱਿ ਆਉਣ 

ਵਾਲਰੀਆ ਂਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧਤ ਅਫਤਾ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਰਮਹਣ।ਵਾਲਰੀਆ ਂਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧਤ ਅਫਤਾ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਰਮਹਣ।

ਕਲਰੀਨ ਬਰੀਸਰੀ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਮਰਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾਕਲਰੀਨ ਬਰੀਸਰੀ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਮਰਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਪਤੰਨ ਸਾਲ ਿਪਹਲਾ,ਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ੍ੀਸੀ ਦਾ 
ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ- ਿ ੋਪਕ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਿਰਿਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਲਵਾਯ ੂਯੋਿਨਾ ਹੈ।

੍ਿਿ 2022 ਪਵੱਚ ਅੱਿ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਕਲੀਨ ੍ੀਸੀ ਲਈ 
ਪਦੱਤੀ ਗਈ $2.3 ਪ੍ਲੀਅਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਤੋਪਰਆ ਪਗਆ ਹ ੈਅਤੇ 
ਕਲੀਨ ੍ੀਸੀ ਲਈ ਅਤ ੇ2030 ਦ ੇਰੋਡਮਿੈ ਲਈ $1 ਪ੍ਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਵੀਂ 
ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਲਵਾਯ ੂਿਪਰਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾ੍ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਵਸ਼ੇ 
ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ,ੈ ਪਿਸ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ
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ਸ਼ੁੱਧ ਢੋਆ-ਢੁਆਈਸ਼ੁੱਧ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ

»» ਿੁਰਾਣ ੇਜ਼ੀਰ ੋਐਪਮਸ਼ਨ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਜ਼ੈੱਡ ਈ ਵੀ) ‘ਤ ੇਿੀ ਐੱਸ ਿੀ 
ਹਿਾਉਣਾ ਅਤ ੇਨਵੇਂ (ਜ਼ੈੱਡ ਈ ਵੀ) ਤ ੇਲਗਜ਼ਰੀ ਿੈਕਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪਵੱਚ 
ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। 

»» ਜ਼ੈੱਡ ਈ ਵੀ ਚਾਰਪਿੰਗ ਢਾਚਂ ੇਅਤ ੇਜ਼ੈੱਡ ਈ ਵੀ ਤੇ ਛੋਿਾ।ਂ

»» ਹੋਰ ਵਧੇਰ ੇ੍ਾਈਕ ਲੇਨਾ,ਂ ਮਲਿੀ ਯੂਜ਼ ਿਾਥਵਅੇ ਅਤ ੇਹੋਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 
ਦ ੇ੍ੁਪਨਆਦੀ ਢਾਚਂ ੇਦ ੇਪਨਰਮਾਣ ਲਈ ਭਈਚਾਪਰਆ ਂਵਾਸਤ ੇਗਰਿਾਿਂਾ।ਂ

»» ਇਿੰਰਨਲ ਕੰ੍ਸਚਨ ਇਿੰਣਾ ਂਪਵੱਚ ਹਾਈਡੋ੍ਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੋਿਰ 
ਵਹੀਕਲਾ ਂਤੇ ਪਫਊਲ ਿੈਕਸ ਪਵੱਚ ਛੋਿ। 

ਸ਼ੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁੱਧ ਉਦਯੋਗ 

»» ਸ਼ੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪਿਸ ਪਵੱਚ 
ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਲੀਨ ੍ੀਸੀ ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿੱਧਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

»» ਛੋਿੇ ਕਾਰੋ੍ਾਰਾ ਂਲਈ ਕਲੀਨਿੈੱਕ ਪਨਵਸ਼ੇਾ ਂਵਾਸਤ ੇਵੈਂਚਰ ਕੈਿੀਿਲ ਤੱਕ 
ਿਹੁੰਚ ਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੁਇਿੀ ਿੈਕਸ ਕਰਪੈਡਿ ਪਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਨਾ। 

»» ਲੋਅ-ਕਾਰ੍ਨ ਪਫਊਲ ਸਿੈਂਡਰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤ ੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਯੂਿੀਪਲਿੀਜ਼ ਤੇ ਐਪਮਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦ ਪਮਥ ਕੇ 
ਲੋਅ-ਕਾਰ੍ਨ ਊਰਿਾ ਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ਕਰਨਾ।

ਸ਼ੁੱਧ ਇਮਾਰਤਾ ਂਸ਼ੁੱਧ ਇਮਾਰਤਾ ਂ

»» ਫ਼ੌਪਸਲ ਪਫਊਲ ਹੀਪਿੰਗ ਉਿਕਰਣਾ ਂਲਈ ਿੀ ਐੱਸ ਿੀ ਪਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 
ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀਿ ਿੰਿਾ ਂਲਈ ਿੀ ਐੱਸ ਿੀ ਪਵੱਚ ਛੋਿ ਪਿਸ ਨਾਲ ਿੇਂਡੂ 
ਅਤ ੇਉੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਪਵੱਚ ਹੀਿ ਿੰਿਾ ਂਨੰੂ ਹੋਰ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ੍ਣਾਉਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਿਰਿੋਤਸਾਹਨ ਦ ੇਖ਼ਰਚ ੇਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਪਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲੇਗੀ।

»» ਐਨਰਿੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦ ੇਉਿਾਵਾ ਂਲਈ ਿਰਿੋਤਸਾਹਨ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। 

»» ਮਲਿੀ-ਯੂਪਨਿ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾ ਂਲਈ 5% ਕਲੀਨ 
ਪ੍ਲਪਡੰਗ ਿੈਕਸ ਕਰੈਪਡਿ। 

ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਈਿਾਰੇ ਅਤੇ ਭੂਮਰੀ ਅਧਾਰਤ ਗਤਰੀਮਵਧਰੀਆਂਸ਼ੁੱਧ ਭਾਈਿਾਰੇ ਅਤੇ ਭੂਮਰੀ ਅਧਾਰਤ ਗਤਰੀਮਵਧਰੀਆਂ

»» ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਿ ਕਲਾਈਮੇਿ ਐਕਸ਼ਨ ਿਰਿਗੋਰਾਮ ਨਾਲ 
ਆਿਣ ੇਉਤਸਰਿਨ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਸਥਾਨਕ 
ਸਰਕਾਰਾ ਂਦੀ ਮਦਦ। 

»» ਖੇਤਾ ਂਲਈ ਸਪਥਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੱਧਰ ਪਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ੍ੀ.ਸੀ. ਦ ੇ
ਿੰਗਲਾ ਂਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਪੰਡਿਨਸ ਫੌਰੈਸਿ ੍ਾਇਉ ਇਕੌਨਮੀ 
ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨਾ।

ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਨੰੂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾ ਂਤੋਂ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਨੰੂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾ ਂਤੋਂ 
ਬਿਾਉਣਾਬਿਾਉਣਾ

ਅੱਗਾ ਂਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ 
ਅਤ ੇਲੋਕਾ ਂਅਤ ੇਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਨੰੂ ਭਪਵੱਖ ਦੀਆ ਂਿਲਵਾਯ ੂ
ਸ੍ੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾ ਂਤੋਂ ੍ਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ $2.1 ਪ੍ਲੀਅਨ 
ਦਾ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾ।ਂ 

ਇਸ ਪਵੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦ ੇਹੜ੍ਹਾ ਂਅਤੇ ਿੰਗਲੀ ਅੱਗਾ ਂਤੋਂ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ 
$1.5 ਪ੍ਲੀਅਨ, ਅਤੇ ਭਪਵੱਖ ਦੀਆ ਂਿੰਗਲੀ ਅੱਗਾ,ਂ ਹੜ੍ਹਾ ਂਅਤ ੇਅੱਤ ਦੀਆ ਂ
ਮੌਸਮੀ ਘਿਨਾਵਾ ਂਲਈ ਸਾਡੀ ਪਤਆਰੀ ਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਿਰਿਤੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ $600 ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਰੀਸਰੀ ਅਤੇ ਬਰੀਸਰੀ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਮਵਸ ਐਮਰਜੈਂਸਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਰੀਸਰੀ ਅਤੇ ਬਰੀਸਰੀ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਮਵਸ 

ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਡਰੀ ਮਾਲਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਡਰੀ ਮਾਲਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਬਜਟਬਜਟ  2022 ਰਾਹੀਂ ਆਫ਼ਤਾ ਂਰਾਹੀਂ ਆਫ਼ਤਾ ਂ

ਪ੍ਰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰੀਸਰੀ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਮਵਸ ਪ੍ਰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰੀਸਰੀ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਮਵਸ 

ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਗੇਤਰੇ ਮਕਮਰਆਸ਼ਰੀਲ ਸਰਮਵਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਗੇਤਰੇ ਮਕਮਰਆਸ਼ਰੀਲ ਸਰਮਵਸ ਮਾਡਲ ਲਈ 

ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਰੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂਲਈ ਮਾਲਰੀ ਮਦਦ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਰੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂਲਈ ਮਾਲਰੀ ਮਦਦ 

ਮਦੱਤਰੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਦੱਤਰੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੰੂ ਯੋਿਨਾ੍ੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਆਫ਼ਤਾ ਂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਿਾਉਣ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ $210 ਪਮਲੀਅਨ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹ ੇਹਾ ਂਪਿਸ ਪਵੱਚ ਫਾਇਰ ਸਮਾਰਿ ਿਰਿੋਗਰਾਮ, ਕਪਮਉਪਨਿੀ 
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਿਰਿੀਿੇਅਰਡਨੈੱਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਐਮਰਿੈਂਸੀ 
ਮੈਨੇਿਮੈਂਿ ਦੀਆ ਂਤਰਿੀਹਾ ਂਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤ ੇਪਨਵਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਿਹਾ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕ ਅਸੀਂ ੍ਦਲ ਰਹ ੇਿਲਵਾਯ ੂਦ ੇਿਰਿਭਾਵਾ ਂਲਈ 
ਪਤਆਰ ਹਾ,ਂ ੍ਿਿ 2022 ਪਵੱਚ ੍ੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਿ ਿਰਿੀਿੇਅਰਡਨੈੱਸ ਅਤੇ 
ਅਡੈਿਿੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਿਾ ਪਰਹਾ 
ਹ ੈਪਿਸ ਰਾਹੀਂ:

»» ਿਲਵਾਯ ੂਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੈੱਿਵਰਕਾ ਂਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਿਾਏਗਾ।

»» ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰਾ ਂਨਾਲ ਪਮਲ ਕੇ ਿਲਵਾਯ ੂਨਾਲ ਸ੍ੰਧਤ 
ਸਪਥਤੀਆ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਸਕਣ ਲਈ ਿਪਹਲਕਦਮੀਆ ਂ 
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ।

»» ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਿਰਿਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਚਂਾ ਪਵਕਸਤ ਕੀਤਾ 
ਿਾਏਗਾ। 

»» ਪਰਵਰ ਫੋਰਕਾਸਿ ਸੈਂਿਰ ਅਤੇ ਸੂ੍ ਾਈ ਫਲੱਡਿਲੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਦਾ 
ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਿਾਏਗਾ।

»» ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ 
ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਿੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾ ਂਪਕ ਿਲਵਾਯ ੂਸ੍ੰਧਤ ਖ਼ਤਪਰਆ ਂਨੰੂ ਪਕੱਥ ੇਤੇ 
ਪਕਵੇਂ ਘਿਾਉਣਾ ਹੈ।
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ਹਰ ਮਕਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਰ ਮਕਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣ

ਸਾਡੀ ਸਕਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦ ੇਆਰਥਕ ਭਪਵੱਖ ਲਈ ਇੱਕ 
ਦੂਰਪਦ੍ਸ਼ਿੀ ਹ:ੈ ਇਕ ਸਮਾਵਸ਼ੇੀ, ਸਪਥਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਰਥਕਤਾ ਿੋ ਹਰ 
ਇੱਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।

੍ਿਿ 2022 ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼੍ੂਤ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਹ ੇਹਨ ਤਾ ਂਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕੇ ਪਕ ਿੂਰ ੇ੍ੀ.ਸੀ. ਪਵੱਚ ਲੋਕ ਅੱਿ ਅਤ ੇਭਪਵੱਖ ਪਵੱਚ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਿੋਤਾ ਂ
ਦ ੇਸਪਥਰ ਪਵਕਾਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਪਵੱਚ ਆ ਸਕਣ।

ਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਨੰੂ ਆਪਸ ਮਵੱਿ ਜੋੜਨਾਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਨੰੂ ਆਪਸ ਮਵੱਿ ਜੋੜਨਾ

2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ 500 ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਨੰੂ ਹਾਈਸਿੀਡ 
ਇਿੰਰਨੈੱਿ ਨਾਲ ਿੋਪੜਆ ਹ ੈਪਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ 
ਦ ੇਹਰ ਕੋਨੇ ਪਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲੇ੍ ਹਨ। 

ਬਜਟਬਜਟ 2022  ਮਵੱਿ ਹੋਰਮਵੱਿ ਹੋਰ 280 ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡ ੇਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡ ੇ

ਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਨੰੂ ਹਾਈਸਪਰੀਡ ਇਟੰਰਨੱੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਨਵੇਸ਼ ਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਨੰੂ ਹਾਈਸਪਰੀਡ ਇਟੰਰਨੱੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਨਵੇਸ਼ 

ਕਰੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮਬ੍ਰਮਟਸ਼ ਕੋਲੰਬਰੀਆ ਮਵੱਿ ਪੇਂਡੂ ਕਰੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮਬ੍ਰਮਟਸ਼ ਕੋਲੰਬਰੀਆ ਮਵੱਿ ਪੇਂਡੂ 

ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡ ੇਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਮਵੱਿੋਂਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡ ੇਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਮਵੱਿੋਂ 82%% ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ 

ਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਮਵੱਿੋਂ 92% ਹਾਈਸਪਰੀਡ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਮਵੱਿੋਂ 92% ਹਾਈਸਪਰੀਡ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾ ਂਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਦ ੇਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਡਪਿਿਲ ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪਸੱਪਖਆ 
ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਮੌਪਕਆ ਂਲਈ ਅਤੇ ਨਵੀਆ ਂਮਾਰਪਕਿਾ ਂਤੱਕ  
ਿਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ ੇਖੱੁਲ੍ ਿਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਡਪਿਿਲ ਸਹੂਲਤਾ ਂਪਵਚਲੇ ਿਾੜੇ ਨੰੂ ਿੂਰਨ ਲਈ ਸੂ੍ਾ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਰਿਤੀ੍ੱਧਤਾ ਪਵੱਚ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਅਤ ੇਿੇਂਡੂ, ਿੰਗਲਾ ਂਤੇ ਪਨਰਭਰ 
ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਅਤੇ ਉਲਡ ਗਰੋਥ ਸਿ੍ੈਿਿੀ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਪਵਪਵਧ ਆਰਥਕ 
ਮੌਪਕਆ ਂਵੱਲ ਤ੍ਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਪਮਆ ਂਨੰੂ ਮਦਦ ਪਮਲੇਗੀ। 

ਮਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾ ਂਮਵੱਿ ਮਨਵੇਸ਼ ਮਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾ ਂਮਵੱਿ ਮਨਵੇਸ਼ 

੍ਿਿ 2022 ਪਵੱਚ ਸਿ੍ੌਂਗਰ ੍ੀਸੀ ਇਕਨੌਪਮਕ ਿਲੈਨ: ਏ 
ਿਲੈਨ ਫੌਰ ਿਡੇੂ, ਏ ਪਵਜ਼ਨ ਫੌਰ ਿਮੂਾਰ ੋਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ 
ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤ ੇ$50 ਪਮਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ 
ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਪਨਵਸ਼ੇ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦ ੇਲਾਈਫ ਸਾਇਸੰਜ਼, ਉਤਿਾਦਨ ਅਤ ੇਖੇਤੀ੍ਾੜੀ 
ਖੇਤਰਾ ਂਦ ੇਪਵਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗ,ੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸ੍ੰਧਤ, ਸਮਾਿਕ ਅਤੇ 
ਿਰਿਸ਼ਾਸਪਨਕ ਕੀਮਤਾ ਂਿਰਿਤੀ ਸਾਡੀ ਿਰਿਤੀ੍ੱਧਤਾ ਨੰੂ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਗ ੇਅਤੇ ਆਰਥਕ 
ਪਵਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲ-ਪਮਲਾਿ ਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ਕਰਨਗੇ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱੋਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਿੀਨੋਮ ੍ੀਸੀ ਅਤ ੇਮਾਈਕਲ ਸਪਮਥ ਹੈੱਲਥ ਪਰਸਰਚ 
੍ੀਸੀ ਨੰੂ ਗਰਿਾਿਾ ਂਦ ੇਰਿੂ ਪਵਚੱ $200 ਪਮਲੀਅਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਾਈ 
ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪਵਕਪਸਤ ਹ ੋਰਹ ੇਲਾਈਫ ਸਾਇਸੰਜ਼ ਖਤੇਰ, ਪਿਸ ਪਵਚੱ ਹਣੁ 
2,000 ਤੋਂ ਵਧੱ ਕੰਿਨੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤ ੇਿ ੋ੍ੀ.ਸੀ. ਪਵਚੱ 18,000 ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ 
ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਦ ੇਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਲਈ ਗਰਿਾਿਂਾ ਂਪਵਚੱ ਵਡੱਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆ ਂ
ਪਵਪਗਆਨਕ ਖਿੋਾ ਂਹਣੋਗੀਆ ਂਅਤ ੇਆਰਥਕ ਮੌਕੇ ਿਦੈਾ ਹਣੋਗ।ੇ

੍ਿਿ 2022 ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਂਦ ੇਖੇਤਰ ਦ ੇਲਗਾਤਾਰ ਪਵਕਾਸ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤ ੇ
ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਪਿਸ ਨੰੂ 2021 ਤੋਂ ੍ਾਅਦ ਖਾਣਾ ਂਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ 
$600 ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 50% ਦਾ 
ਵਾਧਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਿੱਧਰ ਹ ੈਪਕਉਂਪਕ ਿੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਵੱਚ 
ਖਪਣਿ ਿਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹ ੈਿ ੋਸਾਡੇ ਘੱਿ ਕਾਰ੍ਨ ਵਾਲੇ ਭਪਵੱਖ ਪਵੱਚ 
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਪਮਕਾ ਪਨਭਾਏਗੀ।

ਸਮਥਰ ਸਰੋਤ ਮਵਕਾਸ ਸਮਥਰ ਸਰੋਤ ਮਵਕਾਸ 

੍ਿਿ 2022 ਪਵੱਚ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਪਵਕਪਸਤ 
ਹ ੋਰਹ,ੇ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਿਰਿਫੁੱਲਤ ਹ ੋਰਹ ੇਖਾਣਾ ਂਦ ੇਸੈਕਿਰ 
ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਸਪਥਰ ਸਰਿੋਤ 
ਪਵਕਾਸ ਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭੂਮਰੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭੂਮਰੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਕ 

ਗਤਰੀਮਵਧਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਥਰਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗਤਰੀਮਵਧਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਥਰਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ 

ਮੇਲ-ਮਮਲਾਪ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।ਮੇਲ-ਮਮਲਾਪ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ੍ਿਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਹੁਨਰ ਪਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਅਲਿ-ਕਾਪਲਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇ
ਮੌਪਕਆ ਂਨਾਲ ਿੋੜ ਕੇ, ਪ੍ਰਿਪਿੰਗ ਿ ੂਪਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਪਵੱਚ ਪਨਵਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ 
ਿੁਰਾਣ ੇਕਾਪਮਆ ਂਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂਨੰੂ ਪਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਵੱਲ ਿਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ, 
ਅਤੇ ਪਵਪਵਧ ਆਰਥਕਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ੍ੁਪਨਆਦੀ ਢਾਚਂਾ ਿਰਿੋਿੈਕਿਾ ਂਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆ ਂ
ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਿੁਰਾਣੀ ਗਰਿੋਥ ਲੌਪਗੰਗ ਡੈਫ਼ਰਲ ਤੋਂ ਿਰਿਭਾਵਤ ਹੋਏ 
ਿੰਗਲਾਤ ਕਾਪਮਆ,ਂ ਕਾਰੋ੍ਾਰਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
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ਮਹਾਮਾਰਰੀ ਸਬੰਧਰੀ ਆਰਥਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰਾ ਂ ਮਹਾਮਾਰਰੀ ਸਬੰਧਰੀ ਆਰਥਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰਾ ਂ 
ਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 

੍ਿਿ 2022 ਪਵੱਚ ਸੈਰ ਸਿਾਿਾ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਕੋਪਵਡ–19 
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦ ੇਿਰਿਭਾਵਾ ਂਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਰਦ ੇਰਪਹਣ ਲਈ 
ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦ ੇਰੂਿ ਪਵੱਚ $25 ਪਮਲੀਅਨ 
ਪਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਿਰਿਭਾਵਤ ਹੋਈਆ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਤੇ ਕਲਾ, ਸੱਪਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦ ੇਖੇਤਰਾ ਂਦੀ ਆਰਥਕ ਮੁੜ-੍ਹਾਲੀ ਲਈ 
ਆਰਿਸ ਇਿੰੈਕਿਸ ਐਂਡ ਐਂਿਲੀਫਾਈ ੍ੀਸੀ ਿਰਿੋਗਰਾਮਾ ਂਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਪਤਪਰਕਤ 
ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਿਰਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣ 

ਿੂਰੇ ਸੂ੍ੇ ਪਵੱਚ ਿਰਿਪਤਭਾ ਅਤੇ ਪਵਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪਸਖਲਾਈ 
ਪਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਪਲਆਉਣ ਲਈ ਿੀੜ੍ਹੀਗਤ ਿਰਿਤੀ੍ੱਧਤਾ 
ਰਾਹੀਂ ੍ੀ.ਸੀ. ਪਵੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿਰਿਪਤਭਾ ਪਵਚਲਾ ਿਾੜਾ 
ਭਰਨ ਲਈ ਸਿ੍ੌਂਗਰ ੍ੀ ਸੀ ਇਕਨੌਪਮਕ ਿਲੈਨ ਅਧੀਨ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

੍ਿਿ 2022 ਪਵੱਚ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪਕੱਪਤਆ ਂਨੰੂ ਿਰਿਮਾਣਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 
ਨਾਲ ਸ੍ੰਧਤ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ੍ੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦ ੇਕਾਪਮਆ ਂਦੀ ਪਸਖਲਾਈ ਲਈ 
ਵਧੇਰ ੇਸੀਿਾ ਂਿੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਿ ਮੌਿੂਦ ਕਾਪਮਆ ਂਨੰੂ ਆਿਣ ੇਹੁਨਰ ਦਾ ਿੱਧਰ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤ ੇਨਵੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਪਸਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇ
ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਵਕਪਸਤ ਹ ੋਰਹ ੇ੍ਾਲ ਸੰਭਾਲ ਪਸਸਿਮ ਲਈ ਈ ਸੀ ਈ 
ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਿਰਮ ਕੇਅਰ, ਅਪਸਸਪਿਡ ਪਲਪਵਗੰ ਅਤ ੇਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦ ੇਖੇਤਰਾ ਂ
ਪਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਘਾਿ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਪਸਸਿੈਂਿ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੁਮਨਆਦਰੀ ਢਾਿਂੇ ਮਵੱਿ ਮਰਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਵੇਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਬੁਮਨਆਦਰੀ ਢਾਿੇਂ ਮਵੱਿ ਮਰਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਵੇਸ਼ਾ ਂਨਾਲ 

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਪਰੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ ਂਲਈ ਕਮਮਉਮਨਟਰੀ ਬੈਨਰੀਮਫਟਸ ਐਗਰਰੀਮੈਂਟਾ ਂਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਪਰੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ ਂਲਈ ਕਮਮਉਮਨਟਰੀ ਬੈਨਰੀਮਫਟਸ ਐਗਰਰੀਮੈਂਟਾ ਂ

ਰਾਹੀਂ ਮਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜਬਲ ਮਵੱਿ ਮੌਮਕਆ ਂਮਵੱਿ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜਬਲ ਮਵੱਿ ਮੌਮਕਆ ਂਮਵੱਿ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਰੀ 

ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਮਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਤਰੀਮਨਧਤਾ-ਰਮਹਤ ਸਮੂਹਾ ਂਲਈ ਵਰੀ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਮਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਤਰੀਮਨਧਤਾ-ਰਮਹਤ ਸਮੂਹਾ ਂਲਈ ਵਰੀ ਮੌਕੇ 

ਪੈਦਾ ਕਰੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਪੈਦਾ ਕਰੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਧੇਰੇ ਮਕਫ਼ਾਇਤਰੀ ਘਰਾ ਂਦਾ ਮਨਰਮਾਣ ਵਧੇਰੇ ਮਕਫ਼ਾਇਤਰੀ ਘਰਾ ਂਦਾ ਮਨਰਮਾਣ 

ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਰਪਹਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਥਾ ਂਹ ੈਪਿੱਥ ੇਹਰ 
ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਰਹ ੇਹਨ। ਸਾਡੀ ਵਧ ਰਹੀ 
ਆ੍ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪਮਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋ੍ਾਰਾ ਂਨੰੂ ਉਹ ਕਾਮ ੇਪਮਲ ਸਕਣ 
ਪਿਹਨਾ ਂਦੀ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਸਾਨੰੂ ਅਪਿਹ ੇਹੋਰ ਵਧੇਰ ੇ
ਘਰਾ ਂਪਵੱਚ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰਦ ੇਰਪਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਪਿਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂ
ਲਈ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋਣ। 

ਬਜਟਬਜਟ 2022  ਮਵੱਿ ਮਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਹਰ ਸਾਲਮਵੱਿ ਮਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $$1.2 ਮਬਲਰੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਬਲਰੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਦਰੀ ਸਲਾਨਾ ਮਾਲਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲਦਰੀ ਸਲਾਨਾ ਮਾਲਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 10 --ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਹੋਮਜ਼ ਫੌਰ ਬਰੀਸਰੀ, ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਹੋਮਜ਼ ਫੌਰ ਬਰੀਸਰੀ, 

ਜੋਜੋ 2018 ਮਵੱਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਤਰੀ ਗਈ ਸਰੀ, ਲਈ ਮਾਲਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਜਾਰਰੀ ਮਵੱਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਤਰੀ ਗਈ ਸਰੀ, ਲਈ ਮਾਲਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਜਾਰਰੀ 

ਰੱਮਖਆ ਮਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਮਵਿਲੇ ਰੱਮਖਆ ਮਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਮਵਿਲੇ 

ਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਮਵੱਿ ਤਕਰਰੀਬਨਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਮਵੱਿ ਤਕਰਰੀਬਨ 32,000 ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਿੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾ ਂਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਿੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾ ਂ

ਉਸਾਰਰੀ ਅਧਰੀਨ ਹਨ। ਉਸਾਰਰੀ ਅਧਰੀਨ ਹਨ। 

੍ਿਿ 2022 ਪਵੱਚ ਰਲੀ ਪਮਲੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆ ਂਪਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਵੱਚ 
ਤੇਜ਼ੀ ਪਲਆਉਣ ਲਈ ੍ੀਸੀ ਹਾਊਪਸੰਗ ਦੇ ਕਪਮਉਪਨਿੀ ਹਾਊਪਸੰਗ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ 
ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਂਪਨਵਸ਼ੇਾ ਂਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਦਰਪਮਆਨੀ 
ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਪਨਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਘਰ ਪਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦ ੇਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ 
2021 ਪਵੱਚ ਸ਼ੂਰ ੁਕੀਤ ੇਗਏ $2 ਪ੍ਲੀਅਨ ਦ ੇਘੱਿ ਖਰਚ ੇਵਾਲੇ ਫਾਇਨੈਂ ਪਸੰਗ 
ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪਮਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਊਪਸੰਗ ਹ੍ ਲਈ ਨਵੇਂ 
ਸਰਿੋਤ ਪਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ। 

*ਇਸ ਿੱਬਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬਕਬਰਆ ਅਤੇ ਆਰਬਿਕ ਬਰਕਿਰੀ ਨਾਲ 
ਸੰਿੰਧਤ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਿਾਲੀਆਂ ਫੰਬ ਡੰਗ ਪਹਬਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਕਫਾਇਤਰੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਬੇਘਰਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਕਫਾਇਤਰੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਬੇਘਰਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸਾਧਨਾ ਂਮਵੱਿ ਮਨਵੇਸ਼*ਸਾਧਨਾ ਂਮਵੱਿ ਮਨਵੇਸ਼*

1,200

($ ਮਮਲਰੀਅਨ)

2017/18 ਅਸਲ

2018/19 ਅਸਲ

2019/20 ਅਸਲ

2020/21 ਅਸਲ

2021/22 ਪੂਰਿ  
ਅਨੁਮਾਨ

2022/23 ਿਜਟ

2023/24 ਯੋਜਨਾ

2024/25 ਯੋਜਨਾ

200 1,000800600400

453

1,297

1,265

1,257

1,114

979

939

776
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ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਕਲੋਰੀਨ ਰਹਹਤ 
ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹਪ੍ਰੰਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਹਵੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਹੇਇਆ 
ਰੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਅਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਟਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਰਤੋ ਅਤੇ  ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ੋ (reduce, 
reuse and recycle)।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ

ਿਜਟ 2022 ਿੇਰਿ:ੇ www.bcbudget.ca
ਬਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ: www.gov.bc.ca/fin

ਇੱਕ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੁਮਨਆਦਰੀ ਢਾਿਂੇ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣਇੱਕ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੁਮਨਆਦਰੀ ਢਾਿਂੇ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣ

੍ਿਿ 2022 ਪਵੱਚ ਸਕੂਲਾ,ਂ ਹਸਿਤਾਲਾ,ਂ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ 
ਪਰਹਾਇਸ਼ਾ,ਂ ਰੈਪਿਡ ਿ੍ਾਪਂਜ਼ਿ, ਹਾਈਵ ੇਅਤ ੇਿੁਲਾ ਂਵਰਗ ੇ
ਅਪਹਮ ੍ੁਪਨਆਦੀ ਢਾਚਂ ੇਦ ੇਪਨਰਮਾਣ ਪਵੱਚ ਕੁੱਲ ਪਮਲਾ ਕੇ 
$27.4 ਪ੍ਲੀਅਨ ਦਾ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ ੈਤਾ ਂਪਕ ਲੋਕਾ ਂ
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਦੀ ਆਰਥਕ ਮੁੜ-੍ਹਾਲੀ ਪਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ੍ੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ 
ਸਕਣ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ। 

ਮਰਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੂੰਜਰੀਗਤ ਖ਼ਰਿੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਮਰਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੂੰਜਰੀਗਤ ਖ਼ਰਿੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 

ਮਵਿਲੇ ਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਮਵੱਿਮਵਿਲੇ ਭਾਈਿਾਮਰਆ ਂਮਵੱਿ 100,000 ਨੌਕਰਰੀਆ ਂਪੈਦਾ ਕਰਨ ਮਵੱਿ  ਨੌਕਰਰੀਆ ਂਪੈਦਾ ਕਰਨ ਮਵੱਿ 

ਮਦਦ ਮਮਲੇਗਰੀ। ਮਦਦ ਮਮਲੇਗਰੀ। 

ਕੋਵੀਚਨ, ਡਾਸਨ ਰਿੀਕ, ਪਰਚਮੰਡ, ੍ਰਨ੍ੀ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦ ੇਨਵੇਂ ਹਸਿਤਾਲ 
ਦ ੇਿਰਿੋਿੈਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਪਿਨ੍ਾ ਂਪਵੱਚ ਸਰੀ ਪਵਚਲਾ ਇਕ ਨਵਾ ਂ
ਅਪਤ-ਆਧਪੁਨਕ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਕੈਮਲੂਿਸ ਅਤੇ ਨਨਾਈਮ ੋਲਈ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਿਰਾ ਂਦੀ ਯੋਿਨਾ ੍ਣਾਈ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ।

ਿਰਿਮੁੱਖ ੍ੁਪਨਆਦੀ ਢਾਚਂਾ ਿਰਿੋਿੈਕਿ ਪਿੰਨ੍ਾ ਂਪਵੱਚ ਸਰੀ-ਲੈਂਗਲੀ ਸਕਾਈ ਿ੍ੇਨ ਅਤੇ 
ਹਾਈਵ ੇ1 ਨੰੂ 264 ਸਿਰੀਿ ਤੋਂ ਵਾਿਕੌਮ ਰੋਡ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ 
ਯੋਿਨਾ੍ੰਦੀ ਦ ੇਿੜਾਅ ਤ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹਾਈਵ ੇ99 ਿਨਲ ਿਰਿੋਗਰਾਮ 
‘ਤ ੇਪਨਰਮਾਣ, ਿਿੋਲੋ ਪ੍ਰਿਿ ਪਰਿਲੇਸਮੈਂਿ ਿਰਿੋਿੈਕਿ ਅਤ ੇ੍ਰੌਡਵਅੇ ਸ੍ਵਅੇ 
ਿਰਿੋਿੈਕਿ ‘ਤ ੇਮੌਿੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਰਹਾ ਹੈ। 

੍ਿਿ 2022 ਪਵੱਚ ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾ,ਂ ਪਵਸਤਾਰ ਭੂਚਾਲਾ ਂ
ਤੋਂ ੍ਚਾਉ ਦਾ ਿੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤ ੇਭਪਵੱਖ ਦ ੇਸਕੂਲਾ ਂਲਈ ਿਾਇਦਾਦਾ ਂ
ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤ ੇ$3.1 ਪ੍ਲੀਅਨ ਦਾ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ।2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 
ਕੱੁਲ ਪਮਲਾ ਕੇ 126 ਸਕੂਲਾ ਂਦ ੇਿੂੰਿੀਗਤ ਿਰਿੋਿੈਕਿਾ ਂਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ 
ਹ ੈਪਿਨ੍ਾ ਂਤੇ ਕੁੱਲ $2.5 ਪ੍ਲੀਅਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਏਗਾ। 

ਆਰਥਕ ਯਿੋਨਾ੍ੰਦੀ ਨਾਲ ਪਸੱਧ ੇਤੌਰ ਤੇ ਿੋੜਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੇਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ 
ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਪਨਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਭਪਵੱਖ ਦ ੇਮੌਪਕਆ ਂਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ੍ਣਾ ਰਹ ੇਹਾ।ਂ 

ਭਾਵਂ ੇਇਹ ਵਧੇਰ ੇਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ੍ਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਥਾਵਂਾ ਂਹੋਣ, ਵਧੇਰ ੇਿਹੁੰਚ-ਯੋਗ ਹਪਰਤ 
ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦ ੇਪਵਕਲਿ ਹੋਣ ਿਾ ਂਪਕੱਪਤਆ ਂਪਵੱਚ ਸਮਾਵਸ਼ੇੀ ਅਵਸਰ ਹੋਣ, 
੍ੀ.ਸੀ. ਦ ੇ੍ੁਪਨਆਦੀ ਢਾਚਂ ੇਪਵੱਚ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਨਵਸ਼ੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰ ੇਮਜ਼੍ੂਤ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ 
ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ।

ਕਰਦਾਤਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂੰਜਰੀਗਤ ਖ਼ਰਿੇਕਰਦਾਤਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂੰਜਰੀਗਤ ਖ਼ਰਿੇ

10

($ ਮਬਲਰੀਅਨ)

2017/18

2018/19

2019/20
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2021/22

2022/23
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3.9

8.8
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7.2

5.4

4.8

4.5
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