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ਮਾਣਯੋਗ ਸੈਲੀਨਾ ਰੌਬਿਨਸਨ

ਬਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ 
ਪਨਵਾਸੀਆ ਂਨੇ, ਕੋਪਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਨਰੰਤਰ 
ਜਾਰੀ ਪਸਹਤ ਸੰਕਿਾ ਂਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਿਦਾਰਥਾ ਂਦੀ 
ਜ਼ਪਹਰੀਲੀ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾ,ਂ ਪਜਨ੍ਾ ਂਕਰਕੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾ,ਂ 
ਹੜ੍ਾ ਂਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਸਕਣ ਦੀਆ ਂਘਿਨਾਵਾ ਂਨਾਲ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਤ੍ਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਾ ਂਤੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ 
ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 
ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਪਕ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ 
ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਲ ਪਮਲ ਕੇ ਇਸ ਹਫ਼ੜਾ-

ਦਫ਼ੜੀ ‘ਚੋਂ ਿਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਿਜੀਵਕਾ ਨੰੂ ੍ਚਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਲੋਕਾ,ਂ ਕਾਰੋ੍ਾਰਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂ
ਦੀਆ ਂ੍ਦਲ ਰਹੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਢਾਪਲਆ, ਪਜਸ ਲਈ ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕੀਤਾ 
ਪਗਆ ਪਕ ਪਨਰਧਾਰਤ ਿੀਪਚਆ ਂਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ-ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਉਿਲ੍ਧ 
ਹੋ ਸਕਣ ਪਜਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ, ਿਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਪਮਲ ਕੇ ਿਰਿਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂ੍ੇ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਲੱਿ ਨੌਕਰੀਆ ਂਿੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ,ਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੁੜ-੍ਹਾਲੀ ਪਵੱਚ ੍ੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰਹਾ ਹੈ। 
ਭਾਵੇਂ ਪਵਸ਼ਵ ਿੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ੍ਦਲਾਅ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪਨਰਵਾਹ 
ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੰੂ ਿਰਿਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਅਸੀਂ ਿਪਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਖ਼ਰਪਚਆ ਂਨੰੂ ਘਿਾਉਂਦੇ 
ਰਪਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਜਨ੍ਾ ਂ‘ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 

੍ਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਪਚਆ ਂਪਵੱਚ ਕਿੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਿਪਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਪਕਤੇ ਪਜ਼ਆਦਾ 
ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰਾ ਂਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਪਸਹਤ 
ਸ੍ੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਪਦਆ ਂਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਿਰਿਗਤੀ ਨੰੂ ਅਗਾਹਂ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਿਪਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਰਿਭਾਵਾ ਂਤੋਂ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਨੰੂ ਪ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਆਰਥਕ ਪਵਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ 
ਅਪਜਹੀ ਪਚਰਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾ ਂਜੋ ਕੇਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਿੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ 
ਹੀ ਨਹੀਂ, ੍ਲਪਕ ਹਰ ਪਕਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵ।ੇ ਅਸੀਂ ੍ੀ ਸੀ ਪਵੱਚ ਵੱਡੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਿਰ ਸਾਨੰੂ ਿਤਾ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਪਵੱਚ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਿ ਕੇ ਹੀ ਕੇ ਿਰਿਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਹਰ ਪਕਸੇ ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਪ੍ਹਤਰ ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾ ਂ
ਸ੍ੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪਵੱਚ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਤਾ ਂਪਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਸੱਪਭਆਚਾਰਕ ਪਲਹਾਜ਼ 
ਨਾਲ ਉਪਚਤ ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਾਨਸਕ ਪਸਹਤ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਪਨਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, 
ਸੂ੍ੇ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਦਾ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅਪਧਕਾਰਾ ਂ੍ਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 
ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਐਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ 
ਿਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਪਕ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ੍ਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਿਰਿਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਪਵਸ਼ਵ-ਿੱਧਰੀ ਤ੍ਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲਿ-ਕਾਰ੍ਨ 
ਭਪਵੱਿ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਆਰਥਕ ਅਵਸਰ ਿੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 
ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਪਕ ੍ੀ ਸੀ ਪਵੱਚ ਹਰ ਪਕਸੇ ਨੰੂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਿਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੋਈ 
ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਪਹ ਜਾਵ।ੇ 

ਪਜਵੇਂ ਪਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਨ੍ਾ ਂਮੋਪਕਆ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂ
ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਪਵਕਲਿ ਚੁਣਨੇ ਿੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਪਕ ਸਮਾਜਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਪਹਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਹ 
੍ਜਿ ਜੋ ਅਸੀਂ 2023 ਪਵੱਚ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾ,ਂ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਪਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਮਦਦ 
ਪਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਵਚਾਰ-ਵਿਾਦਂਰਾ ਉਨ੍ਾ ਂਤਰੀਪਕਆ ਂਪਵੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਪਜਨ੍ਾ ਂਰਾਹੀਂ 
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ,ਂ ਸਾਝਂਦੇਾਰ ਸਮੂਹਾ,ਂ ਕਾਰੋ੍ਾਰਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਨਾਲ ਸਪਹਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਪਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸੂ੍ੇ ਿਰਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਆਸਾ ਂਅਤੇ ਉਮੀਦਾ ਂ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ 
ਲਈ ਉਤਸਕ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪਜਹਾ ੍ਜਿ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਿਦੀ ਹਾ ਂਜੋ ਇਸ 
ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਪਵੱਿ ਪਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਪ੍ਹਤਰ ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਿਜਟ 2023 ਬਿਚਾਰ-ਿਟਾਦਂਰਾ:
ਬਚਲੲਗ.ਚੳ/ਢਘਸ਼ਬੁਦਗੲਟ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੀ ਸੀ
ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ 
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ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਪਵਿਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਅਗਲੇ ਸੂ੍ਾਈ ੍ਜਿ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਪਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਹ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹਾ ਂਅਤੇ ਿਪਹਲਕਦਮੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ 
ਸੰਿੇਿ ਵਰੇਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ 
ਸੂ੍ਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਉਿਜੀਵਕਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਰੱਿਣ 
‘ਤੇ ਪਧਆਨ ਕੇਂਪਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਆਰਥਕ ਮੁੜ-੍ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿੁਲ ੍ਣਾ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ੍ਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਵਰਗੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ,ਂ 
ਪਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਜਲਵਾਯ-ੂਸ੍ੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾ ਂਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ 
ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਪਨਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਪਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਪਵੱਚ ਕਿੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪਵੱਚ ਦਲੀਲ 
ਪਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਸ 
ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਵਕਫ਼ਾਇਤੀ, ਪਿੁੰਚਯੋਗ, ਗੁਣਿੱਤਾਪੂਰਣ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ

ਿੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ੍ੱਪਚਆ ਂਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 
੍ਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਲਾ ਂਨੰੂ 50% ਤੱਕ ਘਿਾ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ $10-ਿਰਿਤੀ-
ਪਦਨ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਂਾ ਂਨੰੂ ਦੁੱਗਣੀਆ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ੍ਜਿ 2018 
ਪਵੱਚ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ੍ੀ ਸੀ ਿਲੈਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 

ਅਸੀਂ 30,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆ ਂ੍ਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਥਾਵਂਾ ਂਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪਦੱਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਪਕ 
ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਪਮਲ ਸਕੇ ਪਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਜਹਾ ਿਪਰਵਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਜਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 
ਉਿਲ੍ਧ ਰਹੇ ਪਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ੍ਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ੍ਜਿ 2022 ਪਵੱਚ ਇਨ੍ਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ
ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ

 » ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝਤੌੇ ਅਧੀਨ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ੍ੱਪਚਆ ਂ
ਲਈ 40,000 ਨਵੀਆ ਂਲਾਈਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ੍ਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਥਾਵਂਾ।ਂ

 » ਪਨਊ ਸਿੇਪਸਜ਼ ਫ਼ੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ ਂਅਤੇ ੍ਾਦ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਂਾ ਂਅਤੇ 
ਸੀਮਲੈੱਸ ਡੇ ਿੋ੍ਰਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਿਰਿਕਿਾ ਂਦੀ ਪਗਣਤੀ 
ਪਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।

 » ਐ੍ੋਪਰਪਜਨਲ ਹੈੱਡ ਸਿਾਰਿ, ਜੋ ਮੂਲਵਾਸੀ ੍ੱਪਚਆ ਂਲਈ ਸੱਪਭਆਚਾਰ-ਅਧਾਰਤ 
ਸਮਾਵਸ਼ੇੀ ੍ਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਮੁਢਲੀ ਪਸੱਪਿਆ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 
ਿਰਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

» 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਿੰਜ ਸਾਲ ਜਾ ਂਉਸ ਤੋਂ ਘੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ੍ੱਪਚਆ ਂਵਾਲੇ ਿਪਰਵਾਰਾ ਂ
ਲਈ ੍ਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆ ਂਫ਼ੀਸਾ ਂਪਵੱਚ 50% ਦੀ ਔਸਤ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਤੰ੍ਰ 2023 
ਤੱਕ, ਿਰਿੀਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ ਂਅਤੇ ੍ਾਦ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਪਵੱਚ $20 
ਿਰਿਤੀ ਪਦਨ ਤੱਕ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕਮੀ-ਪਜਸ ਨੰੂ $10/ਪਦਨ ਵਾਲੀ ੍ਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ 
ਵੱਲ ਪਲਜਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ।

 » ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼੍ੂਤ ੍ਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਜ੍ਲ, ਪਜਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂ
ਦੌਰਾਨ, 390 ਅਪਤਪਰਕਤ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁਡ ਐਜੂਕੇਿਰਾ ਂਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਰਿੇਪਨੰਗ ਸੀਿਾ ਂਪਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ ਸੀ ਈ ਦੀਆ ਂਤਨਖ਼ਾਹਾ ਂ
ਪਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ।

ਵਸਿਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਵਸਿਤ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਮਾਨਸਕ ਪਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਗਣੁਵਤੱਾ ਪਵਚੱ ਸਧੁਾਰ 
ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਸਰੁਪੱਿਅਤ ਰਿੱਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੱੀ ਤਰਜੀਹ ਹ,ੈ 
ਅਤ ੇ੍ਜਿ 2022 ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪਵਚੱ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ:ੈ 

 » ੍ੀ ਸੀ ਪਵੱਚ ਨਵੇਂ ਅਰਜੈਂਿ ਅਤੇ ਿਰਿਾਈਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਿਰਾ ਂਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨਾ।

» 15 ਤੱਕ ਫ਼ਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਿਰਿਾਈਮਰੀ ਹੈੱਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਿਰਾ ਂਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ।

 » ਉਿਰਿੇਸ਼ਨਾ ਂਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਪਿਕ ਇਮੇਪਜੰਗ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣਾ।

 » ਹੋਰ ਪਜ਼ਆਦਾ ਿੈਰਾਮੈਪਡਕਸ ਅਤੇ ਪਡਸਿੈਚਰਾ ਂਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸਪਥਤੀਆ ਂਪਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਪਲਆਉਣਾ।

 » ਿਾਥਵਅੇ ਿ ੂਹੋਿ ਪਵੱਚ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ, ਪਜਸ ਲਈ ੍ਜਿ 2021 ਦੇ 
ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਪਵੱਚ ਮਾਨਸਕ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ $500 ਪਮਲੀਅਨ ਦਾ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ।

 » ਕੋਪਵਡ-19 ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਪਵੱਚੋਂ ਪਮਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾ ਂਪਵੱਚ 
ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਿੀਕਾਕਰਣ, ਪਸਹਤ ਕਾਪਮਆ ਂਲਈ ਪਨਜੀ 
ਸੁਰੱਪਿਆ ਉਿਕਰਣ, ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਪਵੱਚ ਉੱਚ-ਿੱਧਰੀ ਉਿਾਅ, ਮਾਨਸਕ ਪਸਹਤ 
ਸ੍ੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ-ਸਾਧਨਾ ਂਪਵੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ੍ੀ ਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫ਼ੌਰ ਪਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ ਲਈ 
ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੇਘਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਿਾਈ

ਇਕ ਿਰਿਤੀਪਕਪਰਆਤਮਕ ਿਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਕ ਅਗੇਤਰੀ ਪਕਪਰਆਸ਼ੀਲ, 
ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰ ਿਹੁੰਚ ਵੱਲ ਤ੍ਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਪਵਸਤਾਰ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਤਰੀਪਕਆ ਂਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਪਜਨ੍ਾ ਂਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 
੍ੇਘਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉੁਸ ਿਰਿਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

 » ਦੇਿਭਾਲ ਅਧੀਨ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ-ਸਾਧਨਾ ਂਦਾ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਤੱਕ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਿਪਹਲਾ ਂਦੇਿਭਾਲ ਅਧੀਨ ਰਪਹ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਵੱਲੋਂ ੍ੇਘਰੀ ਦੇ 
ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ।

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

 » ਆਿਣੀ ਪਕਸਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਹਲੇ ਨਵੇਂ ਕੰਿਲੈਕਸ ਕੇਅਰ ਹਾਊਪਸੰਗ ਮਾਡਲ ਦਾ 
ਘੱਿ-ੋਘੱਿ 20 ਹੋਰ ਥਾਵਂਾ ਂਤੱਕ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਕ ਪਸਹਤ ਜਾ ਂਨਸ਼ੀਲੇ 
ਿਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮਾਮਪਲਆ ਂਵਾਲੇ, ਜਾ ਂਸਦਮੇ ਕਾਰਣ ਹੋਏ 
ਪਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

 » ਅਪਜਹ ੇ3,000 ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਜਹੜ ੇਕੋਪਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ 
ਪਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਪਵੱਚ ਰਪਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੰੂ ਿੱਕੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਪਵੱਚ ਤ੍ਦੀਲ ਕਰਨਾ।

 » ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪਵੱਚ 2002 ਪਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਕਿੌਤੀਆ ਂਵਾਿਸ 
ਲਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਪਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੁਕ ਹਮਪਲਆ ਂਸ੍ੰਧੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾ ਂ
ਲਈ ੍ੁਪਨਆਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ੍ਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਮੁਕ ਹਮਪਲਆ ਂਤੋਂ ੍ਚਣ ਵਾਲੇ 
ਪਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਿਰ ਵਕਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, 
ਵਚਰਸਥਾਈ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ 

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦੇ ਆਰਥਕ ਭਪਵੱਿ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਪਦਰਿਸ਼ਿੀ ਹ:ੈ 
ਇਕ ਸਮਾਵਸ਼ੇੀ, ਸਪਥਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਰਥਕਤਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। 
ਸਿਰਿੌਂਗਰ ੍ੀ ਸੀ: ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ੍ਜਿ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਕ ਿੂਰੇ ੍ੀ ਸੀ ਪਵੱਚ ਲੋਕ ਪਚਰਸਥਾਈ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਰਿੋਤ 
ਪਵਕਾਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਪਵੱਿ ਪਵੱਚ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਭਾਈਚਾਵਰਆ ਂਨੰੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ

2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ੍ੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿਪਹਲਾ ਂਹੀ 500 ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂ
ਨੰੂ ਹਾਈਸਿੀਡ ਇਿੰਰਨੈੱਿ ਨਾਲ ਜੋਪੜਆ ਹ,ੈ ਪਜਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ 
ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਪਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਿੁੱਲੇ੍ ਹਨ।

ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਇਿ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਵਤਿਾਸਕ ਵਨਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਵਕ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ 2027 ਤੱਕ ਿਰ ਵਕਸੇ 

ਨੰੂ ਿਾਈ-ਸਪੀਡ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚ ਿਾਸਲ ਿੋ ਸਕੇ-ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਿ ਕੈਨੇਡਾ 

ਵਿੱਚ ਪਵਿਲਾ ਅਵਜਿਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕੇ ਵਜਸ ਕੋਲ ਵਡਵਜਟਲ ਪਾੜ ੇਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ 

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਿੈ।

ਇਸ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਡਪਜਿਲ ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪਸੱਪਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 
ਮੌਪਕਆ ਂਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵਗੇਾ, ਕਾਰੋ੍ਾਰਾ ਂਨੰੂ ਨਵੀਆ ਂਮਾਰਪਕਿਾ ਂਤੱਕ ਿਹੁੰਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਪਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਨੰੂ ਪਵਪਵਧ ਆਰਥਕ ਅਵਸਰਾ ਂਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲੇਗੀ।

ਵਿਕਸਤ ਿੋ ਰਿੇ ਖੇਤਰਾ ਂਵਿੱਚ ਵਨਿੇਸ਼

ਸਿਰਿੌਂਗਰ ੍ੀ ਸੀ ਇਕਨੌਪਮਕ ਿਲੈਨ: ਏ ਿਲੈਨ ਫੌਰ ਿਡੇੂ, ਏ ਪਵਜ਼ਨ 
ਫੌਰ ਿਮੂਾਰੋ ਰਾਹੀਂ $50 ਪਮਲੀਅਨ ਦਾ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਪਕ 
ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇਸੰਜ਼, ਉਤਿਾਦਨ ਅਤੇ ਿੇਤੀ੍ਾੜੀ 
ਿੇਤਰਾ ਂਦਾ ਪਵਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸ੍ੰਧਤ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ 

ਿਰਿਸ਼ਾਸਪਨਕ ਕੀਮਤਾ ਂਿਰਿਤੀ ਸਾਡੀ ਿਰਿਤੀ੍ੱਧਤਾ ਜਾਰੀ ਰਪਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਵਕਾਸ ਰਾਹੀਂ 
ਮੇਲ-ਪਮਲਾਿ ਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਜੀਨੋਮ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸਵਮਥ ਿੈੱਲਥ ਵਰਸਰਚ ਬੀ ਸੀ ਨੰੂ ਗ੍ਰਾਟਾ ਂਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿੱਚ $195 ਵਮਲੀਅਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿੀਆ ਂਵਿਵਗਆਨਕ ਖੋਜਾ ਂਿੋਣਗੀਆ,ਂ 
ਵਿਕਸਤ ਿੋ ਵਰਿਾ ਲਾਈਫ ਸਾਇਸੰਜ਼ ਖੇਤਰ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਿੁਣ 2,000 ਤੋਂ ਿੱਧ 

ਕੰਪਨੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ 18,000 ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 

ਵਰਿਾ ਿ,ੈ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਿੋਣਗੇ।

ਸਵਥਰ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ

ਸੂ੍ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਚਰਸਥਾਈ ਸਰਿੋਤ ਪਵਕਾਸ ਨੰੂ ਪਨਰੰਤਰ ਮਜ਼੍ੂਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹ,ੈ ਪਜਸ ਲਈ ਇਨ੍ਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪਵੱਚ ਪਨਵਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ 
ਅਪਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ

 » ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਭੂਮੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਸਰਿੋਤ ਿਰਿ੍ੰਧਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਾ ਂਪਕ ਆਰਥਕ ਗਤੀਪਵਧੀ, 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਪਥਰਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਮੇਲ-ਪਮਲਾਿ ਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ 
੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 » ਇਪੰਡਜਨਸ ਫੌਰੈਸਿ ੍ਾਇਉਇਕੌਨਮੀ ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾ ਂਪਕ 
ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਐਕਸੈਲਰੇਿਰ ਿੋ੍ਰਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ-
ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਨ ਉਤਿਾਦਾ ਂਦਾ ੍ਾਜ਼ਾਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਪਵਸਤਾਰ 
ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

 » ਿੁਰਾਣੀ ਗਰਿੋਥ ਲੌਪਗੰਗ ਡੈਫ਼ਰਲ ਤੋਂ ਿਰਿਭਾਵਤ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਪਮਆ,ਂ ਕਾਰੋ੍ਾਰਾ ਂ
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਨੰੂ ਹੁਨਰ ਪਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਲਿ-ਕਾਪਲਕ 
ਮੌਪਕਆ ਂਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪ੍ਰਿਪਜੰਗ ਿ ੂਪਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਪਵੱਚ ਪਨਵਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ 
ਿੁਰਾਣੇ ਕਾਪਮਆ ਂਨੰੂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਵਪਵਧ ਆਰਥਕਤਾਵਾ ਂਅਤੇ 
੍ੁਪਨਆਦੀ ਢਾਚਂਾ ਿਰਿੋਜੈਕਿਾ ਂਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆ ਂਿੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

 » ਿਾਣਾ ਂਦੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਵਕਾਸ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ 
ਦੇ ਪਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ 2021 ਤੋਂ ੍ਾਅਦ ਿਾਣਾ ਂਦੀ ਿੁਦਾਈ ਲਈ $600 ਪਮਲੀਅਨ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਿੱਧਰ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਿੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਵੱਚ ਿਪਣਜ ਿਦਾਰਥਾ ਂ
ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘੱਿ ਕਾਰ੍ਨ ਵਾਲੇ ਭਪਵੱਿ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਿ ਭੂਪਮਕਾ 
ਪਨਭਾਏਗੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਸਿਰਿੌਂਗਰ ੍ੀ ਸੀ ਇਕਨੌਪਮਕ ਿਲੈਨ ਰਾਹੀਂ ੍ੀ ਸੀ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਅਤੇ 
ਿਰਿਪਤਭਾ ਪਵਚਲੇ ਿਾੜ ੇਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਜਸ 
ਲਈ ਿੂਰੇ ਸੂ੍ੇ ਪਵੱਚ ਿਰਿਪਤਭਾ ਅਤੇ ਪਵਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪਸਿਲਾਈ 
ਪਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਪਲਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿੀੜ੍ੀਗਤ ਿਰਿਤੀ੍ੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ 

ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਪਕ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁਨਰ ਿਰਿਾਿਤ ਕਰ ਸਕਣ 
ਪਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਭਪਵੱਿ ਦੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਵਮਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੁਨਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਧਾਉਣ 

ਲਈ ਅਤੇ ਨਿੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਮਦਦ 

ਦੇਣ ਲਈ ਵਨਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ,ੈ ਵਜਸ ਲਈ ਨਿੇਂ ਿੁਨਰਮੰਦ ਵਕੱਵਤਆ ਂਨੰੂ 

ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੇਿੱਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਿੁਡ ਐਜੂਕੇਟਰਾ ਂ

ਅਤੇ ਵਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿਾਇਕਾ ਂਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸੀਟਾ ਂਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

੍ੁਪਨਆਦੀ ਢਾਚਂੇ ਪਵੱਚ ਪਰਕਾਰਡ ਿੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਨਵਸ਼ੇਾ ਂਨਾਲ ਿਰਿਮੁੱਿ ਕੈਿੀਿਲ 
ਿਰਿੋਜੈਕਿਾ ਂਲਈ ਕਪਮਉਪਨਿੀ ੍ੈਨੀਪਫਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਿਾ ਂਰਾਹੀਂ ਪਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ੍ਲ ਪਵੱਚ 
ਮੌਪਕਆ ਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਪਮਆ ਂਅਤੇ ਿਰਿਤੀਪਨਧਤਾ-ਰਪਹਤ ਸਮੂਹਾ ਂ
ਲਈ ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਮੌਕੇ ਿੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
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ਮਿਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਕ ਮੁੜ-ਬਿਾਲੀ ਰਾਿੀਂ ਖੇਤਰਾ ਂਦੀ ਸਿਾਇਤਾ 

ਅਸੀਂ ਸੈਰ-ਸਿਾਿਾ ਿੇਤਰ ਨੰੂ ਕੋਪਵਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਿਰਿਭਾਵਾ ਂਤੋਂ 
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼੍ੂਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਭਰਦੇ ਰਪਹਣ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ $25 ਪਮਲੀਅਨ ਦਾ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

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

ਇੱਕ ਿਧ ਫੁੱਲ ਰਿੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਚਂੇ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ

ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾ,ਂ ਹਸਿਤਾਲਾ,ਂ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ 
ਪਰਹਾਇਸ਼ਾ,ਂ ਰੈਪਿਡ ਿਰਿਾਪਂਜ਼ਿ, ਹਾਈਵ ੇਅਤੇ ਿੁਲਾ ਂਵਰਗੇ ਅਪਹਮ 
੍ੁਪਨਆਦੀ ਢਾਚਂੇ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਮਲਾ ਕੇ 
$27.4 ਪ੍ਲੀਅਨ ਦਾ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਪਕ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਦੀ ਆਰਥਕ ਮੁੜ-੍ਹਾਲੀ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ 

ਅਤੇ ੍ੀ ਸੀ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਸਕਣ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕੇ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੁੱਲ ਪਮਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾ ਂਦ ੇ130 ਿੂੰਜੀਗਤ ਿਰਿੋਜੈਕਿਾ ਂਦਾ ਐਲਾਨ 
ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਜਨ੍ਾ ਂਤੇ ਕੁੱਲ $2.7 ਪ੍ਲੀਅਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਪਰਕਾਰਡ ਿੱਧਰ ਤੇ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਿੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਿੂਰੇ ਸੂ੍ੇ ਪਵੱਚ 100,000 ਨੌਕਰੀਆ ਂਿੈਦਾ ਕਰਨ 
ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਪਮਲੇਗੀ, ਪਜਸ ਲਈ ਅਪਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ

 » ਕੋਵੀਚੈਨ, ਡਾਸਨ ਕ੍ੀਕ, ਪਰਚਮੰਡ, ਿੈਪਰਸ, ੍ਰਨ੍ੀ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਸਿਤਾਲ ਦੇ 
ਿਰਿੋਜੈਕਿ, ਜੋ ਹੁਣ ਿਰਿੋਪਕਉਰਮੈਂਿ ਜਾ ਂਉਸਾਰੀ ਦੇ ਿੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ।

 » ਕੈਮਲੂਿਸ ਅਤੇ ਨਨਾਈਮੋ ਲਈ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਿਰਾ ਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ੍ਣਾਈ 
ਗਈ ਹੈ।

 » ਿਰਿਮੁੱਿ ੍ੁਪਨਆਦੀ ਢਾਚਂਾ ਿਰਿੋਜੈਕਿ, ਪਜਨਾਂ੍ਹ ਪਵੱਚ ਹਾਈਵ ੇ99 ਿਨਲ ਿਰਿੋਗਰਾਮ, ਿਿੋਲੋ 
ਪ੍ਰਿਜ ਪਰਿਲੇਸਮੈਂਿ ਿਰਿੋਜੈਕਿ ਅਤੇ ੍ਰੌਡਵਅੇ ਸ੍ਵਅੇ ਿਰਿੋਜੈਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤ ੇਕੰਮ 
ਚੱਲ ਪਰਹਾ ਹੈ। 

 » ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਪਵਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਭੁਚਾਲਾ ਂਤੋਂ ੍ਚਾਉ ਦਾ 
ਿੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਪਵੱਿ ਦੇ ਸਕੂਲਾ ਂਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂਿਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 
ਪਮਲਾ ਕੇ $3.1 ਪ੍ਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ।

ਿੂੰਜੀਗਤ ਪਨਵਸ਼ੇਾ ਂਨੰੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸ੍ੰਧਤ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾ੍ੰਦੀ 
ਨਾਲ ਪਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ੍ੀ ਸੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੁੜ-੍ਹਾਲੀ ਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ੍ਣਾ 
ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਹਰ ਪਕਸੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆ,ਂ ਭਪਵੱਿ ਦੇ ਅਵਸਰਾ ਂਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਵਕਾਸ ਪਵੱਚ 
ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਭਾਵਂ ੇਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ੍ਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਥਾਵਂਾ ਂਹੋਣ, ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ 
ਪਵਕਲਿ ਹੋਣ, ਮਾਸ ਪਿੰ੍ਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਜਾ ਂਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ੍ਰਾ੍ਰ ਮੌਕੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹੋਣ, ੍ੀ ਸੀ ਦੇ ੍ੁਪਨਆਦੀ ਢਾਚਂੇ ਪਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਨਵਸ਼ੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼੍ੂਤ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ 
ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਿੂੰਜੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ 
ਸੂ੍ੇ ਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆ ਂਪਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ੍ੀ ਸੀ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਸਮਾਧਾਨ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾ੍ਕ ਢਲ ਸਕਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਪਵੱਚ ਪਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਿਧੇਰੇ ਵਕਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰਾ ਂਦਾ ਵਨਰਮਾਣ

2021 ਪਵੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਪਵੱਚ 60 ਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਿਰਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਦਿਾਈ ਪਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਆ੍ਾਦੀ ਨਾਲ 
ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਠਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਲਈ, ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਕ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰ ਪਮਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕ 
ਕਾਰੋ੍ਾਰਾ ਂਨੰੂ ਉਹ ਕਾਮੇ ਪਮਲ ਸਕਣ ਪਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਿੱਧਰਾ ਂ‘ਤੇ ਸਪਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਪਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਪਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਜ਼ਆਦਾ ਅਪਜਹੇ ਘਰਾ ਂ
ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਪਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਂਖ਼ਰਿੀਦਣ ਦੇ ਪਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂ
ਦੀ ਖ਼ਰਿੀਦ-ਿਹੁੰਚ ਪਵੱਚ ਹੋਣ। ੍ੀ ਸੀ ਪਵੱਚ ਆਵਾਸ ਦੇ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 
ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

10-ਸਾਲਾ ਿੋਮਜ਼ ਫ਼ੌਰ ਬੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਿੋਣ ‘ਤ,ੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 

ਵਿਚਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆ ਂਵਿੱਚ 33,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਿੋ ਚੁੱਕੇ ਿਨ ਜਾ ਂ

ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਿਨ। ਆਿਾਸ ਨੰੂ ਵਕਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਘਰੀ ਲਈ 

ਸਿਾਇਤਾ-ਸਾਧਨਾ ਂਿਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ $1.2 ਵਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਮਾਲੀ 

ਮਦਦ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿ,ੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਵਤੰਨ ਗੁਣਾ ਿੱਧ ਿੈ ਵਜੰਨੀ 

2017/18 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਰਲੀ ਪਮਲੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆ ਂਪਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਪਲਆਉਣ ਲਈ 
੍ੀ ਸੀ ਹਾਊਪਸੰਗ ਦੇ ਕਪਮਉਪਨਿੀ ਹਾਊਪਸੰਗ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਤੇ 
ਦਰਪਮਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਪਨਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ਅਧਾਰ 

‘ਤੇ ਘਰ ਪਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ 
$2 ਪ੍ਲੀਅਨ ਦੇ ਘੱਿ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੇ ਫਾਇਨੈਂ ਪਸੰਗ ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪਮਲਾ 
ਕੇ ਰੱਿਣ ਲਈ ਹਾਊਪਸੰਗ ਹ੍ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਿੋਤ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਪਨਵਸ਼ੇਾ ਂਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਸਾਡ ੇਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਿਧੇਰੇ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ

ਜਲਵਾਯੂ ਸ੍ੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾ,ਂ ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾ,ਂ ਹੜ੍ 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 ਭਪਵੱਿ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਝਂੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ 
ਜ਼ੋਰ ਪਦੱਤਾ ਹੈ।

 ਸੂ੍ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼੍ੂਤ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਂਪਕ ਜਲਵਾਯੂ ਿਪਰਵਰਤਨ 
ਨਾਲ ਮੁਕਾ੍ਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਾਲੀਆ ਆਫ਼ਤਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੁਨਰ-
ਪਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਕ ਿੂਰੇ ੍ੀ ਸੀ ਪਵੱਚ 
ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭਪਵੱਿ ਪਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਜਲਵਾਯੂ ਸ੍ੰਧਤ ਅਫਤਾ ਂਤੋਂ 
ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਰਪਹਣ।
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ਅਤੇ ੍ੀ ਸੀ ਵਾਈਲਡ ਫ਼ਾਇਰ ਸਰਪਵਸ ਲਈ ਿੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਗੇਤਰਾ ਪਕਪਰਆਸ਼ੀਲ 
ਸਰਪਵਸ ਮਾਡਲ ੍ਣਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਨਵੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਉਿਕਰਣਾ ਂਪਵੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 
ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

$210 ਪਮਲੀਅਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾ੍ੰਦੀ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾ ਂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਿਾਉਣ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਪਮਲੇਗੀ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਫਾਇਰ ਸਮਾਰਿ 
ਿਰਿੋਗਰਾਮ, ਕਪਮਉਪਨਿੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਰਿੀਿੇਅਰਡਨੈੱਸ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਗਵਾਈ 
ਅਧੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਿ ਦੀਆ ਂਤਰਜੀਹਾ ਂਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਨਵਸ਼ੇਾ ਂਰਾਹੀਂ 
ਅਪਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕ ਅਸੀਂ ੍ਦਲ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਿਰਿਭਾਵਾ ਂਲਈ ਪਤਆਰ ਹਾ,ਂ 
੍ਜਿ 2022 ਪਵੱਚ ੍ੀ ਸੀ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਿ ਿਰਿੀਿੇਅਰਡਨੈੱਸ ਅਤੇ ਅਡੈਿਿੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ 
ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਝਂ ੇਕਰੋ

ਪਵੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂ੍ਾਰੇ ਪਸਲੈਕਿ ਸਿੈਂਪਡੰਗ ਕਮੇਿੀ, ੍ੀ ਸੀ ਦੀ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ 
ਦੀਆ ਂ10 ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਿੀਆ ਂਪਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਿਰ ਸਾਲ, ਇਿ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਦਂਰੇ ਆਯੋਜਤ ਕਰਦੀ 

ਿੈ ਤਾ ਂਵਕ ਅਗਲੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਦੀਆ ਂਤਰਜੀਿਾ ਂਬਾਰੇ ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 

ਵਨਿਾਸੀਆ ਂਦੇ ਵਿਚਾਰ ਿਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਸਮੇਤ ਇੱਕ 

ਅੰਵਤਮ ਵਰਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਵਚਾਰ ਸਾਝਂ ੇਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਵਲਖਤੀ ਵਿੱਪਣੀਆ ਂਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਕਵੇਂ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹ,ੈ ੍ਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਰੇਵ ੇਲਈ, ਸੰਿਰਕ ਕਰ:ੋ

ਵਸਲੈਕਟ ਸਟੈਂਵਡਗੰ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਫ਼ਾਈਨੈਂ ਸ ਐਂਡ ਗਿਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਜ਼

ਰੂਮ 224, ਿਾਰਲੀਮੈਂਿ ਪ੍ਲਪਡੰਗਜ਼, ਪਵਕਿੋਰੀਆ, ੍ੀ ਸੀ ੜ8ੜ 1ਯ4 
ਈਮੇਲ: financecommittee@leg.bc.ca
ਫ਼ੋਨ: 1 (877) 428-8337 (ਿੋਲ-ਫ਼ਰੀ) 
ਫ਼ੋਨ: (250) 356-2933 (ਕੁਲੈਕਿ) 
ਵੈ੍ੱ : bcleg.ca/FGSbudget

ਇਹ ਵਵਚਾਰ-ਵਿਾਦਂਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 24 ਜੂਨ, 2022 ਨੰੂ 3 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਬੰਦ 
ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਕਲੀਨ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਜਲਿਾਯੂ ਪਵਰਿਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਕਲੀਨ ੍ੀ ਸੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਰਿਗਤੀਸ਼ੀਲ 
ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ੍ਜਿ 2022 ਪਵੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ 
ਕਲੀਨ ੍ੀ ਸੀ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਪਨਰਧਾਰਤ 
$2.3 ਪ੍ਲੀਅਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਤੋਪਰਆ ਪਗਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ੍ੀ ਸੀ ਅਤ ੇ2030 ਦੇ ਰੋਡਮੈਿ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਿ ਪਵੱਚ 
$1 ਪ੍ਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਿਪਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਵੱਚ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ 
ਪਗਆ ਹ,ੈ ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਇਨ੍ਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪਵੱਚ ਪਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ 

 » ਸ਼ੁੱਧ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ: ਿੁਰਾਣ ੇਜ਼ੀਰੋ ਐਪਮਸ਼ਨ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਜ਼ੈੱਡ ਈ ਵੀ) ‘ਤੇ ਿੀ 
ਐੱਸ ਿੀ ਹਿਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਜ਼ੈੱਡ ਈ ਵੀ ‘ਤੇ ਿੈਸੇਂਜਰ ਸਰਿੈਕਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਈ ਵੀ ਚਾਰਪਜੰਗ ਢਾਚਂੇ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਈ ਵੀ ਤੇ ਛੋਿਾ ਂਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ 
੍ਾਈਕ ਲੇਨਾ,ਂ ਮਲਿੀ-ਯੂਜ਼ ਿਾਥਵਅੇ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਹੋਰ ੍ੁਪਨਆਦੀ ਢਾਚਂੇ 
ਦੇ ਪਨਰਮਾਣ ਲਈ ਭਈਚਾਪਰਆ ਂਵਾਸਤੇ ਗਰਿਾਿਂਾ ਂਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, 
ਅਸੀਂ ਇਿੰਰਨਲ ਕੰ੍ਸਚਨ ਇਜੰਣਾ ਂਪਵੱਚ ਹਾਈਡਰਿ ੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਫਊਲ 
ਿੈਕਸ ਪਵੱਚ ਵੀ ਛੋਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

 » ਸ਼ੁੱਧ ਉਦਯੋਗ: ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਲੀਨ ੍ੀ ਸੀ ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿੱਧਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਛੋਿੇ ਕਾਰੋ੍ਾਰਾ ਂਲਈ ਕਲੀਨਿੈੱਕ ਪਨਵਸ਼ੇਾ ਂਵਾਸਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਿੀਿਲ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਪਵੱਚ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੁਇਿੀ ਿੈਕਸ ਕਰੈਪਡਿ ਲਈ ੍ਜਿ ਪਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। 
ਅਸੀਂ ਲੋਅ-ਕਾਰ੍ਨ ਪਫਊਲ ਸਿੈਂਡਰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ 
ਯੂਿੀਪਲਿੀਜ਼ ‘ਤੇ ਐਪਮਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦ ਪਮਥ ਕੇ ਲੋਅ-ਕਾਰ੍ਨ ਊਰਜਾ ਨੰੂ 
ਮਜ਼੍ੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

 » ਸ਼ੁੱਧ ਇਮਾਰਤਾ:ਂ ਹੀਿ ਿੰਿਾ ਂਲਈ ਿੀ ਐੱਸ ਿੀ ਪਵੱਚ ਛੋਿ ਦੇਣਾ, ਫ਼ੌਪਸਲ ਪਫਊਲ 
ਹੀਪਿੰਗ ਉਿਕਰਣਾ ਂਲਈ ਿੀ ਐੱਸ ਿੀ ਪਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿੇਂਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ 
ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਲਈ ਹੀਿ ਿੰਿਾ ਂਨੰੂ ਹੋਰ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ੍ਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਲਿੀ-
ਯੂਪਨਿ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾ ਂਲਈ 5% ਕਲੀਨ ਪ੍ਲਪਡੰਗ ਿੈਕਸ 
ਕਰੈਪਡਿ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਲੋਕਲ ਗਿਰਨਮੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 

ਉਤਸਰਜਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਂ

ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾ।ਂ ਖੇਤਾ ਂਲਈ ਸਵਥਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ, 
ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾ ਂਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਵੰਡਜਨਸ ਫੌਰੈਸਟ ਬਾਇਉਇਕੌਨਮੀ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਅਸੀਂ ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾ।ਂ

ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਜਲਿਾਯ-ੂਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ

$2.1 ਪ੍ਲੀਅਨ ਨਾਲ ਅੱਗਾ ਂਅਤੇ ਹੜ੍ਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਨੰੂ ਭਪਵੱਿ ਦੀਆ ਂ
ਜਲਵਾਯੂ ਸ੍ੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾ ਂਤੋਂ ੍ਚਾਉਣ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਪਮਲੇਗੀ। ਇਹ 
ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਾ ਂਤੋਂ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਪਚਆ ਂਅਤੇ ੍ੀ 

ਸੀ ਪਵੱਚ ਹੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸ੍ੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾ ਂਲਈ ਆਿਣੇ ਪਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
$5 ਪ੍ਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਿਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਨਵਸ਼ੇ ਪਵੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਾ ਂਅਤੇ ਜੰਗਲੀ 
ਅੱਗਾ ਂਿਰਿਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਤੋਂ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਿ 
ਪਵੱਚ $1.5 ਪ੍ਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਭਪਵੱਿ ਦੀਆ ਂਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾ,ਂ ਹੜ੍ਾ ਂਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀਆ ਂ
ਮੌਸਮੀ ਘਿਨਾਵਾ ਂਲਈ ਸਾਡੀ ਪਤਆਰੀ ਨੰੂ ਮਜ਼੍ੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਿਰਿਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਕਰਨ ਲਈ $600 ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਫ਼ਤਾ ਂਿਰਿਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 

http://financecommittee@leg.bc.ca
http://bcleg.ca/FGSbudget
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ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਨਿਾਸੀਆ ਂਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਿੈ ਖ਼ਰਵਚਆ ਂਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 

ਜਦ ਪਕ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਿੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਪਨਰਵਾਹ ਦੇ ਖ਼ਰਪਚਆ ਂਪਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਪਰਹਾ ਹ,ੈ ਿਰ ਪ੍ਰਿਪਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦੇ ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ 2022 ਪਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਉਿਾਵਾ ਂਦੇ 
ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਿੰਜ ਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਉਿਾਵਾ ਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਪਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ੍ੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂ੍ੱਚਤਾ ਂਦਾ ਲਾਭ ਪਮਲਦਾ ਆ ਪਰਹਾ ਹੈ। 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਪਤਪਰਕਤ ੍ੱਚਤਾ ਂ
ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਪਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਜਵੇਂ 
ਪਕ ਿੰਜ ਸਾਲ ਜਾ ਂਉਸ ਤੋਂ ਘੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ੍ੱਪਚਆ ਂ
ਲਈ ੍ਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਫ਼ੀਸਾ ਂਪਵੱਚ 50% ਦੀ ਕਮੀ, 
ਜੋ ਦਸੰ੍ਰ 2022 ਪਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਿੈਨਕੂਿਰ ਵਿੱਚ $100,000 
ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਚਾਰ 

ਜਵਣਆ ਂਦਾ ਪਵਰਿਾਰ
ਿੱਚਾ 1 (ਉਮਰ 12 ਸਾਲ) 

ਿੱਚਾ 2 (ਡੇਅਕੇਅਰ ਬਿੱਚ ਉਮਰ 
5 ਸਾਲ)

ਵਪ੍ਰੰਸ ਜੌਰਜ ਵਿੱਚ $80,000 
ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ 

ਚਾਰ ਜਵਣਆ ਂ(ਇੱਕ ਬਾਲਗ਼ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ) ਦਾ ਪਵਰਿਾਰ  

ਿੱਚਾ 1 (ਉਮਰ 12 ਸਾਲ) 
ਿੱਚਾ 2 (ਡੇਅਕੇਅਰ ਬਿੱਚ ਉਮਰ 

5 ਸਾਲ)

ਿੈਨਕੂਿਰ ਵਿੱਚ 
$60,000 ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਪਾ 
ਇੱਕ ਿੱਚੇ ਿਾਲਾ

(ਡੇਅਕੇਅਰ ਬਿੱਚ ਉਮਰ 
5 ਸਾਲ)

ਸਰੀ ਵਿੱਚ $30,000 
ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ 

ਅਸਬੰਵਧਤ (ਅਨਅਟੈਚਡ) 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ

ਬਿਬਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਨਿੀਂ ਿੀ ਸੀ ਐਕਸੈੱਸ ਗ੍ਾਟਂ  – $2,667  – $4,000 

ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ $1,800 $1,800 $1,800 $900 

ਬਿਬਦਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਿਆਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ $230 $230 $230 $230 

ਬਕਫ਼ਾਇਤੀ ਿਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਾਭ $2,313 $4,800 $4,800  – 

ਿਾਲ ਸੰਭਾਲ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਬਿਲਕਦਮੀ $1,440* ** $1,440* ** $1,440* **  – 

ਪੋਰਟ ਮੈਨ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਈਅਰਜ਼ ਟੋਲ ਨੰੂ 
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ – – – $1,500 

ਬੀ ਸੀ ਚਾਈਲਡ ਅਪਰਚਚਉਚਿਟੀ ਬੈਿੀਚਿਟ $598 $1,380 $700 – 

ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਚਿੱਚ ਪਚਰਿਰਤਿ ਕਰਿਾ $490  $490 $490 $490 

ਬੱਚਚਆ ਂਲਈ ਮੁਿਤ ਟ੍ਾਚਂਿਟ $1,344  $600 $672 – 

*ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਫ਼ੀ ਬਰਡਕਸ਼ਨ ਇਨੀਬਸ਼ਏਬਟਿ ਬਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਨਾਲ ਸਿੰਧਤ ਖ਼ਰਚ,ੇ ਬਜਿੇਂ ਬਕ ਪ੍ਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚ,ੇ ਨੰੂ ਿਰਾਿਰ ਕਰਨ ਬਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।  
**ਫ਼ੈਡਰਲ ਬਨਿੇਸ਼ਾ ਂਨੰੂ ਨਾਲ ਬਮਲਾ ਕੇ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾ ਂਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿੱਬਚਆ ਂਿਾਲੇ ਪਬਰਿਾਰਾ ਂਲਈ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿੋਰ ਿੀ ਕਮੀ।

ਅਵਤਵਰਕਤ ਸੰਭਾਿਤ ਬੱਚਤਾ ਂ

ਚਲੱ ਰਿੀਆਂ 
ਸ ੰਭਾਿਤ ਿਚੱਤਾ ਂ

ਖ਼ਰਚੇ ਪਵੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ੍ੱਚਤ/ਛੋਿ ਦੇ ਉਿਾਅ:

» 2021 ੍ੀ ਸੀ ਪਰਕਵਰੀ ੍ੈਨੀਪਫ਼ਿ $500

» 2021 ਆਈ ਸੀ ੍ੀ ਸੀ ਕੋਪਵਡ-19 ਛੋਿਾ,ਂ ਔਸਤਨ $310

» 2021 ਆਈ ਸੀ ੍ੀ ਸੀ ਐਨਹਾਸਂਡ ਕੇਅਰ ਰੀਫ਼ੰਡ, ਔਸਤਨ $150

» 2022 ਆਈ ਸੀ ੍ੀ ਸੀ ਰਾਹਤ ਛੋਿ $110

 » ਇੱਕ ਜ਼ੀਰ-ੋਐਪਮਸ਼ਨ ਵਾਹਨ ‘ਤ ੇ$3,000 ਤੱਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਿੁਰਾਣੇ ਜ਼ੈੱਡ ਈ ਵੀ ‘ਤੇ ਿੀ ਐੱਸ ਿੀ ਛੋਿ ਰਾਹੀਂ 
ਔਸਤਨ $2,100 ਦੀ ੍ੱਚਤ ਕਰ ੋ(*ਇੱਕ ਡੀਲਰਪਸ਼ਿ ‘ਤ ੇ$30,000 ਦੀ ਪਵਕਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ)

 » ਇੱਕ ਹੀਿ ਿੰਿ ‘ਤ ੇ$3,300 ਤੱਕ ਦੀ ੍ੱਚਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਗਰਿਾਮੀਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਦੇ 
ਪਨਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਅਪਤਪਰਕਤ ਛੋਿਾ।ਂ

 » ਈ-੍ਾਈਕਾ ਂ‘ਤੇ ਪਮਲਣ ਵਾਲੀ ਿੀ ਐੱਸ ਿੀ ਛੋਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਸਤਨ $280 ਦੀ ੍ੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਸਰਿੇਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
1. ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਿ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ 

ਕੋਚਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਿਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਚਿਸ਼ਿ-
ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿੱਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੀਿਿ ਚਿਰਿਾਹ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਿੱਚ ਿਾਧਾ 
ਹੋ ਚਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਚਖ਼ਆਲ ਹੈ ਚਕ ਸੂਬਾ 
ਸਰਕਾਰ ਿੰੂ ਹੋਰ ਚਕਹੜ ੇਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਿ ਤਾ ਂਚਕ ਜੀਿਿ ਚਿਰਿਾਹ ਦੇ ਿਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ 
ਦੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾ ਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ?

3. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਚਕ ਉਹ ਕਦਮ ਜੋ ਜਲਿਾਯੂ ਪਚਰਿਰਤਿ ਦਾ ਸਮਾਧਾਿ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਜਲਿਾਯੂ ਸਬੰਧਤ ਆਿਤਾ ਂ
ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਿ ਚਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਿੇ?

 ਹਾਂ

2. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਚਖ਼ਆਲ ਹੈ ਚਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੰੂ 
ਚਕਹੜ ੇਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਤਾ ਂਚਕ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਚਰਿਾਰ ਦੇ ਜੀਿਿ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ 
ਚਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ?

 ਨਹੀਂ

4. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਚਖ਼ਆਲ ਹੈ ਚਕ ਚਕਹੜ ੇਖੇਤਰਾ ਂਿੰੂ ਿਧੇਰ,ੇ ਪਚਹਲਾ ਂਚਜੰਿੀ ਜਾ ਂਪਚਹਲਾ ਂਿਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਚਮਲਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ 

ਿਧ ੇਰ ੇ ਪਿਬਲਾ ਂ 
ਜਬ ੰਨੀ

ਪਿਬਲਾ ਂ 
ਨਾਲ ੋ ਂ ਘਟੱ

ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ਆਵਾਸ

੍ਾਲ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ

ਕੇ-12 ਪਸੱਪਿਆ

ਹੁਨਰ ਪਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਿੋਸਿ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਸੱਪਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਵਸਰ

ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਥਕਤਾ ਵੱਲ ਤ੍ਦੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਰਿਦੂਸ਼ਣ ਘਿਾਉਣ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ 

ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਔਰਤਾ,ਂ 2ਐੱਸ ਐੱਲ ਜੀ ੍ੀ ਿੀ ਪਕਊ+, ਅਤੇ ਪਵਵਸਥਾਗਤ ਰੁਕਾਵਿਾ ਂਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿੋ੍ਰਗਰਾਮਾ ਂਪਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ

ਨਸਲਵਾਦ-ਪਵਰੋਧੀ ਉਿਾਅ

ਮਾਨਸਕ ਪਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੱਕ ਿਹੁੰਚ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ੍ੁਪਨਆਦੀ ਢਾਚਂਾ ਿਰਿੋਜੈਕਿ

ਆਰਥਕ ਪਵਕਾਸ

ਮੂਲਵਾਸੀ ਸਰਿੋਤ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਪਮਲਾਿ ਲਈ ਕਦਮ

ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ

ਪਨਆ ਂਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਪਿਆ

ਗ਼ਰੀ੍ੀ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣਾ

ਸੜਕਾ,ਂ ਹਾਈਵਅੇ ਅਤੇ ਿੁਲ

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ

ਕਰਜ਼ੇ ਪਵੱਚ ਕਮੀ

ਹੋਰ

5. ਬਜਟ ਦਾ ਸੰਤੁਲਤ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਚਕੰਿਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹ?ੈ

  ੍ ਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ। ਇਸ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਿਰਮ) ਪਵੱਚ ੍ਜਿ ਨੰੂ ਸੰਤੁਲਤ ਰੱਿਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ੍ਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹ,ੈ ਭਾਵੇਂ 
ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਰਪਚਆ ਂ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਿਵ ੇਅਤ/ੇਜਾ ਂਿੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ ਿੈਣ। 

  ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਪਕ ਇਸ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾ ਂਪਵੱਚ ਸੰਤੁਲਤ ੍ਣਾਇਆ ਜਾਵ,ੇ ਭਾਵੇਂ 
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਪਚਆ ਂਪਵੱਚ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣਾ ਿਵ,ੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਵੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪਜਹੀ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਿਵ ੇਅਤ/ੇਜਾ ਂ
ਿੈਕਸਾ ਂਪਵੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪਜਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਿਵ।ੇ

  ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਿੋ੍ਰਜੈਕਿਾ ਂਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਪਨਕਲੇ 
ਪਕ ਨੇੜਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਿਰਮ) ਪਵੱਚ ੍ਜਿ ਸੰਤੁਲਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।


