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ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ  

28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023  

ਪਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ  

 

 

ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤ ੇਪਹ ੁੰਚਯੋਗ ਹਾਊਕ ੁੰਗ ਕ ਿੱਚ ਕਿ ੇਸ਼ 

 

ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਾਂ ਹਾਊਪਸੰਗ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ (ਪਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਪਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ) ਮਾਰਪਕਟਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਨਵੀ ਾਂ ਤੰਗੀ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ  ਪਰਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਆ ਣੇ ਉਹਨਾਾਂ ਭਾਈਚਾਪਰਆਾਂ ਪਵਿੱਚ ਘਰ ਲਿੱਭਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਪਗਆ ਹੈ, ਪਜਿੱਥ ੇਉਹ 

ਰਪਹੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,  ੜ੍ਹਦ ੇਅਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਜਟ 2023 ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਪਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ 

ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਊਪਸੰਗ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬੁਪਨਆਦ ਪਤਆਰ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਣੀ  ਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਣੇ ਘਰਾਾਂ ਪਵਿੱਚ 

ਰਪਹ ਸਕਣ। 

 

ਅ ੀ ੀਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਕਿਿੱਥੇ  ੀ  

2018 ਪਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਪਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ ੈਪਕਉਲੇਸ਼ਨ (ਸਿੱਟੇਬਾਜ਼ੀ) ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਘਿੱਟ ਪਨਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਘਰਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਵਧਦੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਸਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰ: ਪਬਿਪਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਵਿੱਚ ਹਾਊਪਸੰਗ ਅਫੋਰਡੇਪਬਪਲਟੀ ਲਈ ਇਿੱਕ 

30- ੁਆਇੰਟ  ਲੈਨ ਨੇ ਹਾਊਪਸੰਗ ਦੀ ਪਕਫ਼ਾਇਤ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦਾ 

 ਪਹਲਾ  ੜ੍ਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $7 ਪਬਲੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਪਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ – 

ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਦੇ ਇਪਤਹਾਸ ਪਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਹਾਊਪਸੰਗ ਪਨਵੇਸ਼ ਹੈ - ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ ਬੇਹਿੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਖ ਰਹੀ 

ਹਾਊਪਸੰਗ ਮਾਰਪਕਟ ਨੰੂ ਮਿੱਧਮ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜ੍ੀ ਅਤੇ ਕਮੀਆਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ 

ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਪਖਆ  ਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉ ਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
 

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਣੁ ਤਿੱਕ, ਸੂਬੇ ਨੇ 40,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਵੇਂ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰਾਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 

ਪਵਿੱਚ ਘਰਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਖਾਲੀ  ਏ ਘਰ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਪਕਟ ਪਵਿੱਚ ਵਾ ਸ ਆਏ ਹਨ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਕੁਿੱਝ 

ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਸ ੈਪਕਉਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਕੈਂਸੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।  

 

ਇਿੱਿ ਿ ੀਿਤਮ ਹਾਊਕ ੁੰਗ ਿਾਰਜਿੀਤੀ  

‘ਹੋਮਜ਼ ਫੌਰ ਬੀ.ਸੀ.’ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਊਪਸੰਗ ਮਾਰਪਕਟ ਪਵਿੱਚ ਨਵੀ ਾਂ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਹ  

ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਊਪਸੰਗ ਯੋਜਨਾ ਬਸੰਤ 2023 ਪਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆ ਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਰ ੂਰੇਖਾ 

ਪਤਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਜਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਕ ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਲ  ਹੁੰਚਯੋਗ ਪਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਕਸੇ 

ਕੋਲ ‘ਘਰ’ ਕਪਹ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਪਹਣ ਦੀ ਜਗਹਾ ਹੈ।  

 

ਬਿੱਜਟ 2023 ਪਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ, ਮਿੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਓ ਰੇਪਟੰਗ ਅਤੇ ਕੈਪ ਟਲ ਫੰਡ (ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ  ੂੰਜੀਗਤ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ) ਪਵਿੱਚ $4.2 

ਪਬਲੀਅਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਊਪਸੰਗ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਬਪਲਕ ਯਾਤਾਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਪਰਤ 

ਪਵਕਾਸ ਲਈ, ਵਧੇਰੇ ਕੌਂ ਲੈਕਸ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸੁ ੋਰਪਟਵ ਹਾਊਪਸੰਗ ਲਈ ਫੰਪਡੰਗ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਹੋਰ ਿ ੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ ਰਾਣੇ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਿਰਿਾ 

ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀ.ਸੀ. ਪਵਿੱਚ ਅਿੱਜ ਹਾਊਪਸੰਗ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਪਕਟ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਾਂ ਦੀ 

ਲੋੜ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਭਪਵਿੱਖ ਲਈ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਊਪਸੰਗ ਦੀ ਸ ਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਪਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਜਟ 2023, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਘਰਾਾਂ ਦੀ 



ਉਸਾਰੀ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਅਪਹਮ ਪਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਪਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ, ਅਤੇ  ਹੁੰਚਯੋਗ 

ਘਰ ਉ ਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕਣ। 

 

• ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $1.7 ਪਬਲੀਅਨ ਓ ਰੇਪਟੰਗ ਅਤੇ ਕੈਪ ਟਲ ਫੰਪਡੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ‘ਬੀ ਸੀ 

ਪਬਲਡਸ’ ਅਤੇ ‘ਪਬਲਪਡੰਗ ਬੀ ਸੀ’  ਿੋਗਰਾਮਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਘਰ ਬਣਨਗੇ, ਪਜਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪਵਿੱਚ ਇੰਡੀਜਨਸ ਹਾਊਪਸੰਗ 

ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਹਾਊਪਸੰਗ ਫੰਡ ਦਾ ਪਨਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

o  ਬਪਲਕ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਬੁਪਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਵਧੇਰੇ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਊਪਸੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੰਪਡੰਗ 

ਪਵਿੱਚ $394 ਪਮਲੀਅਨ, ਭਪਵਿੱਖ ਪਵਿੱਚ  ਬਪਲਕ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਪਵਕਾਸ ਦੇ  ਿੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦੇ ਨੇੜ੍ ੇਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰਾਾਂ 

ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।     

o ਰੈਪ ਡ ਹਾਊਪਸੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਪਟਵ ਦੇ ਤਪਹਤ, ਇਿੱਕ ਫੈਡਰਲ- ਿੋਪਵੰਸ਼ੀਅਲ ਕੌਸਟ-ਸ਼ੇਅਰ  ਿੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਾਂ, $66 

ਪਮਲੀਅਨ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।  

 

• ਹੋਰ $575 ਪਮਲੀਅਨ, ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਪਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਾਂ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਦੀ 

ਉਸਾਰੀ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ, ਸਦਰਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਇਲੈਂਡ ਅਤੇ ਥੌਮਸਨ ਓਕਾਨਾਗਨ 

ਪਵਿੱਚ ਉਿੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਿਰਿਾ ਅਤ ੇਲੋਿਾੀਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਿਾ 

ਬਿੱਜਟ 2023, ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਠੋਸ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਹਮ ਮੁਿੱਪਦਆਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰ 

ਪਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਬਿੱਜਟ 2023 ਦੇ ਪਹਿੱਸ ੇਵਜੋਂ, ਨਵੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਪਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

• ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਣੇ 2023 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਿੱਕ ਨਵਾਾਂ ਇਨਕਮ-ਟੈਸਟਡ ਰੈਂਟਲ 

ਟੈਕਸ ਕਿੈਪਡਟ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਪਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜੇਬਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ $400 ਤਿੱਕ ਵਾ ਸ  ਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਇਹ ਲਿੱਗਭਗ 80% ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਰਹ ੇ ਪਰਵਾਰਾਾਂ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  

• ਘਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ $7 ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ, ਅਪਹਮ ਪਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਰੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

• ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਪਵਿੱਚ, $15 ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ (Residential 

Tenancy Branch) ਪਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਪਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਝਗਪੜ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕੇ।  

 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਹਾਊਪਸੰਗ ਮਾਰਪਕਟ ਪਵਿੱਚ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਦਾ ਪਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। ਬਿੱਜਟ 2023 ਦੇ ਪਹਿੱਸ ੇਵਜੋਂ, ਨਵੇਂ ਪਨਵੇਸ਼ ਰੀਜ਼ੋਪਨੰਗ  ਾਬੰਦੀਆਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਟੀ-ਯੂਪਨਟ ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਉ ਲਬਧ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦੇ ਕੰਮ ਪਵਿੱਚ ਸਪਹਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੁਈਟਜ਼ (suites) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਾਂ ਲਈ 

ਪਵਿੱਤੀ  ਿੋਤਸਾਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ  ਾਇਲਟ  ਿੋਜੈਕਟ ਪਤਆਰ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਬਿੱਜਟ 2023 ਰਾਹੀ ਾਂ, ਸੂਬਾ ਪਕਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਪਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਵਾਾਂ 

 ਿਾ ਰਟੀ ਟਿਾਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ  ਿੋਤਸਾਹਨ (property transfer tax incentive) ਵੀ  ੇਸ਼ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ।  

 

 

 



ਬੇਘਰੀ ਅਤੇ ਿੈਂਪਾੀਂ ਿ ੁੰ  ਹਿੱਲ ਿਰਿ ਲਈ ਿਾਰ ਾਈ 

 

ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ  ਦਾਰਥਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਪਹਰੀਲੇ ਨ ਅਤੇ ਕੋਪਵਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਸੰਕਟਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਘਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀ 

ਹੈ। ਬਿੱਜਟ 2023, ਬੇਘਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂ ਾਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱਪਸਆ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਵਸਪਤਿਤ ਸੁਝਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਪਰਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਚ, ਸਿੱਪਭਆਚਾਰਕ ਸੁਰਿੱਪਖਆ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਵਪਭੰਨ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਪਮਲਨ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 

• ‘ਸੁ ੋਰਪਟਵ ਹਾਊਪਸੰਗ ਫੰਡ’ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਪਵਿੱਚ $640 ਪਮਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੰਪਡੰਗ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ 

ਵਧੇਰੇ ਸੁ ੋਰਪਟਵ ਹਾਊਪਸੰਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹਨ ਜਾਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 

ਪਵਿੱਚ ਹਨ। 

• ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ ਹੋਰ $169 ਪਮਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੌਂ ਲੈਕਸ-ਕੇਅਰ ਹਾਊਪਸੰਗ ਯੂਪਨਟ ਬਣਨਗੇ, 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ $97 ਪਮਲੀਅਨ ਦੀ ਓ ਰੇਪਟੰਗ ਫੰਪਡੰਗ, ਕੌਂ ਲੈਕਸ-ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਉਿੱਚ ਿੱਧਰੀ ਪਸਹਤ, 

ਮਾਨਪਸਕ-ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ  ਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਪਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁ ੋਰਪਟਵ 

ਹਾਊਪਸੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪਸਹਤ, ਮਾਨਪਸਕ-ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ  ਦਾਰਥਾਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਾਂ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਾਂ  ਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।  

• ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਪਵਿੱਚ $228 ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਧ, ਉਹਨਾਾਂ ਖੇਤਰੀ ਬਹ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮਾਾਂ (regional 

multidisciplinary teams) ਬਣਾਉਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਜਹੜ੍ੀਆਾਂ ਭਾਈਚਾਪਰਆਾਂ ਨੰੂ ਆ ਣੇ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱਚ 

ਆਸਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਸਥਾਈ ਕੈਂ ਾਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਾਂ। 

• ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਪਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ $44 ਪਮਲੀਅਨ ਅਸਥਾਈ ਮੌਜਲੂਰ ਸੁ ੋਰਪਟਵ ਹਾਊਪਸੰਗ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਂ ਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਰਪਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਪਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਬਣਨ ਤਿੱਕ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰਪਹਣ ਦੀ 

ਥਾਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ  ਿਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਅਿੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ। 

• ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ $109 ਪਮਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਹਿੱਸਾ ਸ਼ੈਲਟੇਰ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਿੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦਾ 

ਪਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਰੈਂਟਲ ਅਪਸਸਟੈਂਸ  ਿੋਗਰਾਮ (RAP) ਅਤੇ 

ਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟੇਰ ਏਡ  ਿੋਗਰਾਮ (SAFER) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਾਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਾਂ ਤਿੱਕ 

 ਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।  

• ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ  ਿਤੀਪਕਿਆ ਦੇ ਪਹਿੱਸ ੇਵਜੋਂ ਪਕਰਾਏ ਵਾਲੀਆਾਂ ਅਸਥਾਈ ਥਾਾਂਵਾਾਂ 'ਤੇ ਰਪਹੰਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ 

ਪਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ $182 ਪਮਲੀਅਨ ਤਿੱਕ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਲ ਲਿੱਭਣ ਸਮੇਤ, ਪਨਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ 

 ਿਦਾਨ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 


