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ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ  

28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023  

ਪਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ  

 

 

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਲੋਕ ਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ  

 

ਪਵਸ਼ਵ ਭਰ ਪਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਪਹੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਾਂ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ  ੈਦਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਬਿੱਜਟ 2023 ਹਰ ਪਕਸ ੇਲਈ 

ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਭਪਵਿੱਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਿਰਪਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਨਵੇਸ਼ਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਵਸਪਤਿਤ ਉ ਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਲੋਕ ਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ ਂ ਵ ਿੱਚ ਪੈਸ    ਪਸ ਪ ਉਣ   

ਪਵਸ਼ਵ ਭਰ ਪਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰਪਹਣ-ਸਪਹਣ ਦੇ ਿਰਪਚਆਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਜਟ ਨੰੂ ਪਨਚੋੜ ਪਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ  ਿਪਤਪਕਪਰਆ 

ਪਵਿੱਚ, ਪ ਛਲੀਆਾਂ ਗਰਮੀਆਾਂ ਤੋਂ ਹਣੁ ਤਿੱਕ ਲਗਭਗ $2.4 ਪਬਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਪਹਲਾਾਂ ਹੀ ਉ ਲਬਧ ਕਰਾ ਪਦਿੱਤੀ ਹੈ।   

• ਅਕਤੂਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਅ ਿੈਲ ਪਵਿੱਚ ਪਤੰਨ ਬੀ ਸੀ ਅਫੋਰਡੇਪਬਪਲਟੀ ਕਿੈਪਡਟ; 

• ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਫੈਪਮਲੀ ਬੈਨੀਪਫਟ ਦੀਆਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ੀਆਾਂ; 

• ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਪਬਜਲੀ ਪਬਿੱਲਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ $100 ਦਾ ਕਿੈਪਡਟ; 

• ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਲਈ ICBC ਛੋਟਾਾਂ; ਅਤੇ  

• ਬੈਕ-ਟ-ੂਸਕੂਲ ਦੇ ਿਰਪਚਆਾਂ ਲਈ ਮਾਪ ਆਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਟਡੂੈਂਟ ਐਾਂਡ ਫੈਪਮਲੀ 

ਅਫੋਰਡੇਪਬਪਲਟੀ ਫੰਡ’ ਪਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। 

 

ਇਹ ਇਿੱਕ-ਵਾਰ ਪਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਾਂ ਪ ਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਪਨਵੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਲ-

ਸੰਭਾਲ (ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ) ਦੇ ਿਰਪਚਆਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀ ਨਵੀ ਾਂ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ, ਵਧੀਆ  ਿੱਧਰ ਦੀ, ਸੰਪਮਲਤ ਚਾਈਲਡ 

ਕੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਜਨ੍ਾਾਂ 'ਤੇ  ਪਰਵਾਰ ਪਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ  ਪਰਵਾਰ ਘਿੱਟ ਫੀਸਾਾਂ 

ਵਾਲੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ‘ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬੈਨੀਪਫਟ’, $10  ਿਤੀ ਪਦਨ ਦਾ ‘ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬੀ ਸੀ  ਿੋਗਰਾਮ’ 

ਅਤੇ ‘ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਫੀਸ ਪਰਡਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਪਟਵ’ ਦਆੁਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹ ੇਹਨ, ਜੋ  ਿਤੀ ਮਹੀਨਾ,  ਿਤੀ ਬਿੱਚਾ $900 ਤਿੱਕ ਦੀ 

ਬਿੱਚਤ ਨਾਲ  ਪਰਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾਉਾਂਦਾ ਹੈ।  

 

ਬਿੱਜਟ 2023 ਇਹਨਾਾਂ ਪਨਵੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਰਾਹੀ ਾਂ $4.5 ਪਬਲੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ 

ਸਾਲਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਨਵੀਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿੈਪਡਟਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਿਰਪਚਆਾਂ ਨੰੂ ਕੁਿੱਝ ਰਾਹਤ ਪਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਪਿਰ, ਅਤੇ ਪਟਕਾਊ ਸਹਾਇਤਾ ਉ ਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

• ਬਿੱਜਟ 2023, ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਫਡੂ  ਿੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦਾ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਡਸਪਟਿਕਟਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਾਂ ਦੀ 

ਭੁਿੱਿ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ $214 ਪਮਲੀਅਨ ਦਾ ਪਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ  ਿੋਗਰਾਮ, 

ਫੀਡ ਬੀ ਸੀ (Feed BC) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਵਿੱਚ, ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ੌਸ਼ਪਟਕ ਭੋਜਨ 

ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਬਿੱਚੇ  ੌਸ਼ਪਟਕ, ਅਤੇ ਸਿਾਨਕ ਭੋਜਨ ਿਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆ ਣੀ  ੜ੍ਾਈ 

'ਤੇ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰ ਸਕਣ।  

 

• 1 ਅ ਿੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ., ਕੈਨੇਡਾ ਪਵਿੱਚ ਅਜੇਹਾ  ਪਹਲਾ ਅਪਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆ ਣੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਲਈ 

ਪ ਿਸਪਕਿ ਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਭ-ਪਨਰੋਧਕ ਦਵਾਈ ਮੁਫ਼ਤ  ਿਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 



o ਬਿੱਜਟ 2023 ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਇਸ ਿਰਚ ੇਨੰੂ ਿਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਆ ਣੀ ਪਜਨਸੀ ਅਤੇ 

 ਿਜਨਨ ਪਸਹਤ (sexual and reproductive health) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਵਕਲ ਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਪਵਿੱਚ $119 ਪਮਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਰਹਾ ਹੈ। 

o ਇਹ  ਿੋਗਰਾਮ ਪ ਿਸਪਕਿ ਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਭ-ਪਨਰੋਧਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਕਲ ਾਾਂ ਨੰੂ  ੂਰੀ 

ਤਰ੍ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਓਰਲ ਹੌਰਮੋਨ ਪ ਿੱਲਜ਼, ਗਰਭ 

ਪਨਰੋਧਕ ਟੀਕੇ, ਕੌ ਰ ਅਤੇ ਹੌਰਮੋਨਲ ਇੰਟਰਯੂਟਰਾਈਨ ਪਡਵਾਇਸ, ਸਬਡਰਮਲ ਇੰ ਲਾਾਂਟ ਅਤੇ 

 ਲੈਨ ਬੀ (ਪਜਸ ਨੰੂ ਮੌਰਪਨਾਂਗ ਆਫਟਰ ਪ ਿੱਲ ਵੀ ਕਪਹੰਦ ੇਹਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

o ਇਿੱਕ ਪਵਅਕਤੀ ਜੋ ਹੌਰਮੋਨਲ ਪ ਿੱਲਜ਼ ਲਈ  ਿਤੀ ਮਹੀਨਾ $25 ਦਾ ਿਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ 

ਪ ਿਸਪਕਿ ਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਭ-ਪਨਰੋਧਕ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆ ਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪਵਿੱਚ 

$10,000 ਤਿੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

• ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਵਾਲੇ  ਪਰਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਸਕ ‘ਬੀ ਸੀ ਫੈਪਮਲੀ ਬੈਨੀਪਫਟ’ ਪਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ 

ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਸੰਗਲ ਮਾਪ ਆਾਂ ਨੰੂ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ  ੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਸਲਾਨਾ $500 ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲੇਗੀ। 

o ਦੋ ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਮਾਪ ਆਾਂ ਵਾਲੇ  ਪਰਵਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਿਰੀਦਣ, ਪਬਿੱਲਾਾਂ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਨੰੂ  ੜ੍ਾਈ ਤੋਂ ਵਿੱਿਰੀਆਾਂ ਗਤੀਪਵਧੀਆਾਂ ਪਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ  ਪਰਵਾਰ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਿਤੀ ਸਾਲ, ਵਾਧੂ $250 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

o ਇਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਵਾਲੇ ਇਿੱਕਲੇ ਮਾਤਾ ਜਾਾਂ ਪ ਤਾ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 18 ਸਾਲਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ  ਿਤੀ ਸਾਲ 

$650 ਜਾਾਂ ਲਗਭਗ $12,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

 

• ਇਿੱਕ ਨਵਾਾਂ ਇਨਕਮ-ਟੈਸਪਟਡ ‘ਰੈਂਟਰਜ਼ ਟੈਕਸ ਕਿੈਪਡਟ’ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਨਾਲ ਪਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਨੰੂ 

ਸਾਲਾਨਾ $400 ਤਿੱਕ ਪਮਲਣਗੇ, ਜੋ ਮਿੱਧ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ  ਪਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। 

o ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਤੰਨ ਪਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ  ਪਰਵਾਰ ਪਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਪਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਪਕਟ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਚ 

ਵਧਦੀਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 80% ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਧ ਅਜੇਹੇ ਪਕਰਾਏਦਾਰ  ਪਰਵਾਰਾਾਂ ਤਿੱਕ 

ਇਨਕਮ-ਟੈਸਪਟਡ ਰੈਂਟਰਜ਼ ਟੈਕਸ ਕਿੈਪਡਟ  ਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਪਡਸਏਪਬਪਲਟੀ ਅਪਸਸਟੈਂਸ (ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅ ੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ) ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ 

ਅਪਸਸਟੈਂਸ  ਿੋਗਰਾਮ (RAP) ਜਾਾਂ ਸ਼ੈਲਟੇਰ ਏਡ ਰਾਹੀ ਾਂ ਬਜੁ਼ਰਗ ਪਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਲਈ ਮਦਦ (shelter aid for 

elderly renters (SAFER)) ਲੈਂਦੇ ਹਨ।   

o ਪਜਹੜ ੇ ਪਰਵਾਰ $60,000  ਿਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਮਾਉਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ  ੂਰੀ ਕਿੈਪਡਟ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਕ $80,000  ਿਤੀ ਸਾਲ ਤਿੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਪਰਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਿੱਝ ਅੰਸ਼ ਪਮਲ ਸਕੇਗਾ। 

o ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਰਟਰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀ.ਸੀ. ਪਵਿੱਚ ਸਮੂਪਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਿਤੀ ਸਾਲ, 

$300 ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਧ ਕਿੈਪਡਟ, ਪਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜੇਬਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਵਾ ਸ  ਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  

 

• ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਪਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਪਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਬਨ 

ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ‘ਬੀ ਸੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕਿੈਪਡਟ’ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। 

o ਪ ਛਲੇ ਸਾਲ,  ੂਰੀ ਕਿੈਪਡਟ ਰਾਸ਼ੀ  ਿਾ ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਮਾਪ ਆਾਂ ਦੇ  ਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ 

ਟੈਕਸ ਕਿੈਪਡਟ ਦਆੁਰਾ $500  ਿਾ ਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੁਲਾਈ ਤਿੱਕ, ਉਸੇ  ਪਰਵਾਰ ਨੰੂ  ਿਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 

$900  ਿਾ ਤ ਹੋਣਗੇ। 

o ਪ ਛਲੇ ਸਾਲ $193.50 ਦੀ  ੂਰੀ ਕਿੈਪਡਟ ਰਾਸ਼ੀ  ਿਾ ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਿੱਕ ਇਕਿੱਲੇ ਪਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਣੁ  ਿਤੀ 

ਸਾਲ $447  ਿਾ ਤ ਹੋਣਗੇ। 



o ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕਿੈਪਡਟ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਆਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਣਗੀਆਾਂ। 

o 2030 ਤਿੱਕ, ਬਹਪੁਗਣਤੀ ਪਵਿੱਚ ਪਬਿਪਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ , ਕਿੈਪਡਟ ਪਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

o 2030 ਤਿੱਕ, ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਦੇ 80%  ਪਰਵਾਰਾਾਂ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕਿੈਪਡਟ 

ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧੇਗੀ।  

o ਪਬਿਪਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕਿੈਪਡਟ, ਉਹਨਾਾਂ 

ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਨਿੱ ਜੀ ਿਰਪਚਆਾਂ ਨੰੂ ਸੰਤੁਪਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

o ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪ ਿੱਠਭੂਮੀ 4 ਦੇਿੋ। 

 

• ਪਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਿੱਚ ਪਸਿੱਪਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੁਿੱਝ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਪਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਟਡੂੈਂਟ 

ਲੋਨ (ਪਵਪਦਆਰਿੀ ਕਰਜੇ਼) ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ (repayment) ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚ 

ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

o ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ, ਸਟਡੂੈਂਟ ਲੋਨ ਦਾ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ  ਿੱਧਰ ਦੁਿੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਜਸ ਨਾਲ ਇਕਿੱਲੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਾਂ 

ਨੰੂ ਕੁਿੱਲ $220  ਿਤੀ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਤੇ ਪਨਰਭਰ ਪਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਰਪਹ ਰਹੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਾਂ ਨੰੂ $280  ਿਤੀ 

ਹਫ਼ਤਾ ਪਮਲ ਸਕਣਗੇ।  

o 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਫੈਡਰਲ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ  ਿੋਗਰਾਮ 

(Repayment Assistance Program) ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਾਂ, ਤਾਾਂ ਜੋ $40,000 ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗਿੈਜੂਏਟਾਾਂ ਨੰੂ ਆ ਣੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਪਜ਼ਆਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕਰਨਾ  ਵੇਗਾ। 

o $40,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਟਡੂੈਂਟ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 

ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 20% ਪਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 10% ਹੋਵੇਗੀ। 

o 2019 ਤੋਂ  ਬੀ.ਸੀ. ਸਟਡੂੈਂਟ ਲੋਨ ਪਵਆਜ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਬੀ.ਸੀ. ਪਵਿੱਚ  ੜ੍ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਕੋਲ  

ਵਧੇਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਪਵਕਲ ਾਾਂ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਪਵਿੱਚ ਅਿੱਗੇ 

ਵਧਣਾ,  ੜ੍ਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ  ਿਾ ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ਸਕਣ।  

 

ਸਹ ਇਤ  ਪਰਣ ਲੀਆਂ ਵ ਿੱਚ   ਧ   

ਇਨਕਮ ਜਾਾਂ ਪਡਸਏਪਬਪਲਟੀ ਅਪਸਸਟੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਰਪਹਣ-ਸਪਹਣ ਦੇ ਿਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਚ 

ਬਹਤੁ ਪਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਅ  ੈ ਪਗਆ ਹੈ। ਬਿੱਜਟ 2023 ਪਵਿੱਚ, ਪਵਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਮਪਹੰਗਾਈ ਦੇ  ਿਭਾਵਾਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੰੂ 

ਪਧਆਨ ਪਵਿੱਚ ਰਿੱਪਿਆ ਪਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ $558 ਪਮਲੀਅਨ 

ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿੱਿੀ ਗਈ ਹੈ। 

• 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਪਹਲੀ ਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਰੇਟ, ਜੋ ਪਕ ਇਨਕਮ ਜਾਾਂ ਪਡਸਏਪਬਪਲਟੀ ਅਪਸਸਟੈਂਸ ਦੇ 

ਰੇਟ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਪਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ  ਿਤੀ ਮਹੀਨਾ $125 ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬੀ.ਸੀ ਭਰ ਪਵਿੱਚ 

33,000 ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਸਮੇਤ 160,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਧ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਗੇਾ।  

o ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਕਮ ਜਾਾਂ ਪਡਸਏਪਬਪਲਟੀ ਅਪਸਸਟੈਂਸ  ਿਾ ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਪਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰਪਹੰਦੇ 

ਹਨ, ਨਵਾਾਂ ‘ਰੈਂਟਰਜ਼ ਟੈਕਸ ਕਿੈਪਡਟ’  ਿਾ ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਜਸ ਰਾਹੀ ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ $400 

ਤਿੱਕ ਪਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਪਜੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫੌਰੀ ਜਾਾਂ ਿਾਸ ਲੋੜਾਾਂ ਹਨ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਾਂ ਿੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ 

 ਾਬੰਦੀਆਾਂ, ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਸ ਲੀਮੈਂਟਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਵੀ 

ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। 



• ਅਪਸਸਟੈਂਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਏ ਪਬਨਾਾਂ, ਲੋਕ ਤਨਿਾਹਾਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਵਿੱਧ ਕਮਾਈ ਆ ਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਨਕਮ 

ਅਪਸਸਟੈਂਸ  ਿਾ ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਪਵਿੱਚ ਛੋਟ $100  ਿਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪਡਸਏਪਬਪਲਟੀ ਅਪਸਸਟੈਂਸ 

 ਿਾ ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ $1,200  ਿਤੀ ਸਾਲ ਵਧੇਗੀ।  

 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਵਸਪਤਿਤ  ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਪਹਯੋਗ 

ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਿੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਾਂ ਨੇ  ਾਲਣ  ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ  ਿੱਧਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ 

 ਿਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ  ਾਇਆ ਹ।ੈ ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ, $264 ਪਮਲੀਅਨ ਪਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ 

ਜਾਣਗੇ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਦੇਿਭਾਲ- ਿਦਾਤਾ ਦਰਾਾਂ ਪਵਿੱਚ 47% ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਫੌਸਟਰ  ਪਰਵਾਰਾਾਂ ਅਤੇ 

ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਾਂ (caregivers) ਨੰੂ ਇਸ ਮਹਿੱਤਵ ੂਰਨ ਕੰਮ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਸਪਹਯੋਗ ਪਮਲ ਸਕੇ।  


