مشاوره در مورد بودجه سال 2022

در طول سال گذشته ،بیماری
 COVID-19زندگیهای ما را
شدیداً تحت تأثیر قرار داده
است .هیچکس قادر نبود مسیر
این بیماری عالمگیر را پیشبینی
کند ،و ما به عنوان دولت ،به
سرعت خود را سازگار کردیم
تا اطمینان حاصل کنیم که
مردم ،کسب و کارها و جوامع
به حمایتی که نیازمند آن هستند
دسترسی پیدا کنند.
مردم بریتیش کلمبیا در زمینه حفظ ایمنی یکدیگر پیشرفت
ل ملاحظهای داشتهاند و امید زیادی برای روزها ،هفتهها
قاب 
و ماههای پیش رو به ما دادهاند .با افزایش روز افزون تعداد
افرادی که واکسن خود را دریافت میکنند ،ما در حال محافظت
از خود ،دوستان ،خانوادهها و جوامعمان هستیم .با هم ،ما در
حال بازگشت به چیزهایی هستیم که از آنها لذت میبریم.
تابستان امسال برای بسیاری از افراد ،فرصتی مشتاقانه بوده
تا آنها بتوانند پس از یک سال سخت و اغلب در انزوا ،از در کنار
خانواده بودن لذت ببرند ،به رستورانها و فروشگاههای مورد
علاقه خود سر بزنند و در استان به گشت و گذار بپردازند .این
هدف ماست که اطمینان حاصل کنیم مردم بریتیش کلمبیا
آنچه هم اکنون نیاز دارند را در اختیار داشته باشند -تا از زندگی
و سرزندگی محافظت کنیم تا بتوانیم نگاهی به یک مسیر
بازیابی اقتصادی داشته باشیم که همه را شامل شود.
واکنش ما در شرایط مدام در حال تغییر این بیماری عالمگیر،
بسیار سریع و هشیارانه بوده است .ما همچنان به سازگار
شدن با نیازهای مردم بریتیش کلمبیا ادامه خواهیم داد و با
امید به آینده نگاه خواهیم کرد .بازیابی بریتیش کلمبیا یکشبه
رخ نخواهد داد ،بلکه فقط تمرکز بر محافظت از خدماتی که
مردم به آن متکی هستند ،ایجاد فرصتهای جدید برای مردم و
ساختن استانی مقرونبهصرفهتر میتواند باعث تضمین نوعی
روند بازیابی اقتصادی شود که هیچکس در آن از قلم نمیافتد.

دولت ما در راستای این اصول اساسی کار میکند:
» در اولویت قرار دادن مردم
» سازش و آشتی معنادارا
» برابری و مقابله با نژادپرستی
» آیندهای بهتر از طریق پرداختن به تغییرات اقلیمی
» یک اقتصاد قدرتمند و پایدار که برای همه مفید فایده
خواهد بود
با نگاهی به آینده ،میخواهیم از شما بپرسیم که چطور به
ساختن یک بریتیش کلمبیای ایمن و مقرونبهصرفهتر برای همه
ادامه دهیم .نظرات شما مهم هستند -و به ما کمک خواهند
کرد تا به بودجه در نظر گرفته شده برای  2022شکل دهیم.
این مشاوره فقط یکی از روشهاییست که از طریق آن با
مردم ،ذینفعان ،کسب و کارها و جوامع همکاری میکنیم.
در حالی که با هم به پیش میرویم ،این یکی از فرصتها
برای ما به شمار میرود تا از طریق آن از شما بپرسیم که
چه چیزی بیشتر برای شما و خانوادهتان اهمیت دارد.
سال گذشته نشان داده که وقتی با هم کار کنیم ،قویترین
هستیم .ما شاهد بودیم که مردم از سراسر استان با هم
متحد شدند تا از عزیزان و جوامع خود محافظت کنند .من
ف و بازگشتپذیری جوامعمان ،با
به عنوان شاهدی بر انعطا 
امید و عزمی راسخ به آینده بریتیش کلمبیا مینگرم.
به عنوان وزیر دارایی ،مشتاقانه در انتظار شنیدن امیدها و
انتظارات شما برای آینده بریتیش کلمبیا هستم ،و بیصبرانه
منتظرم بودجهای را ارائه دهم که در آن ،همچنان مردم در
ردیف اول اولویت قرار داشته باشند.
سرکا ر خا نم سلینا را بینسو ن
دارایی

برای کسب اطلاعات بیشتر
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باز یابی اقتصادی
در حالی که از مردم بریتیش کلمبیا میخواهیم تا در امر
شکل دادن به بودجه استانی سال آینده به ما کمک کنند،
مایلیم تصویری کلی از اولویتها و برنامههایی ارائه دهیم
که امروز در دست اجرا داریم .دولت بریتیش کلمبیا امروز
در حالی که تلاش میکند پلی به سوی بازیابی اقتصادی بنا
کند ،بر محافظت از سلامت و سرزندگی مردم متمرکز است.
سرمایهگذاریهای صورت گرفته در بودجه  ::2021یک

پایداری و CLEANBC
بریتیش کلمبیا یکی از پیشگامان جهانی در زمینه انرژی پاک
و تجدیدپذیر است .در حالی که به سوی بازیابی اقتصادی
گام برمیداریم ،این دولت با ادامه روند تبدیل شدن به یک
تولیدکننده مسئول و کمکربن منابع طبیعی و کالاهای
تولیدی ،در حال به حداکثر رساندن این نقطه قوت است.
همین حالا ،ما شاهد بیشترین افزایش در فروش خودروهای
سبک الکتریکی جدید در آمریکای شمالی بودهایم ،و
بخش وسایل نقلیه با آلایندگی صفر بریتیش کلمبیا ،تقریباً
 600میلیون دلار به اقتصاد ما کمک میکند.

تخفیفات «برنامه بریتیش کلمبیای پاک»
و کمکهای مالی کمبهره باعث شدهاند
هزینه بهسازیهای مربوط به بهینهسازی
مصرف انرژی در ساختمانها مقرون به
صرفه باشند ،و ما در حال همکاری با بخش
صنعت هستیم تا از طریق استفاده از
تکنولوژی پاکتر و افزایش بهرهوری انرژی
میزان انتشار آلایندهها را کاهش دهیم.

بر یتیش کلمبیای قو یتر برای همه به پیشبرد روند
باز یابی ما کمک میکند ،و ما از هم اکنون به دنبال
یافتن روشی برای شکل دادن به بودجه  2022هستیم تا
به ایجاد تغییر برای مردم ،کسب و کارها و جوامعی که
بیش از همه به آن نیاز دارند ،ادامه دهیم .در عین حال،
دولت در حال تکمیل مشاوره باز یابی اقتصادی است
تا به شکلدهی به یک برنامه اقتصادی در پاییز امسال
کمک کند.

این دو مشاوره در کنار هم ،چشماندازی برای بریتیش کلمبیا
با کمک مردم بریتیش کلمبیا ایجاد خواهد کرد و اطمینان
حاصل میکند که مردم ،سیستم خدمات بهداشتی و درمانی
و اقتصاد ما دیگر هرگز بدین صورت تحت تاثیر یک بیماری
عالمگیر قرار نخواهند گرفت .سه ستون اصلی در شالوده
رویکرد دولت به بازیابی اقتصادی وجود دارند :نوآوری،
پایداری و فراگیری.
نوآوری
بیماری عالمگیر باعث افزایش سرعت تغییر در روند کار،
تحصیل ،خرید و برقراری ارتباط ما شده است .یک بازیابی
قدرتمند مستلزم نوآوری است تا بتواند نقطه عطفی در
بازگشت به زندگی عادی جدید باشد ،و دولت حضور دارد تا
در روند این تغییر به مردم ،کسب و کارها و جوامع کمک کند.
ما از طریق تامین بودجه برای روشهای جدید کمک به کسب
و کارهای بریتیش کلمبیا در زمینه تجارت الکترونیکی و
بازاریابی آنلاین ،و همچنین اعطای کمک هزینه برای حمایت
از شرکتهای در حال رشد در حوزههایی مانند فناوری
کشاورزی و افزایش ظرفیت تولید محصولات ساخت بریتیش
کلمبیا ،در حال سرمایهگذاری بر آینده بریتیش کلمبیا هستیم.
ش میرویم و به کسب و
در حالی که به سمت بازیابی پی 
کارها کمک میکنیم تا کارمندان مورد نیاز خود ر برای طی
کردن مسیر شکوفایی بیابیند ،در حال ارائه فرصتهایی
هدفمند به مردم هستیم تا از طریق آن بتوانند مشاغل خود
را حفظ و سازگار کرده و مشاغل جدیدی در بخشهای تازه
پیدا کنند.
ما همچنین برنامه جدید «سرمایهگذاری  »InBCرا برای
استفاده از سرمای ه بخشهای خصوصی و دولتی ارائه کردیم
تا به رشد کسب و کارها کمک کرده و به توسعه کسب و
کارهای بریتیش کلمبیا کمک کنیم.
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بودجه  2021مبلغ اضافی  506میلیون دلار را به برنامه CleanBC
اختصاص داد تا از حمل و نقل پاکتر ،ساخت ساختمانهای
بهتر و پاکتر و ایجاد جوامع قویتر حمایت کند ،با صنعت و
فناوریهای پاک همکاری کرده و از آمادگی و سازگاریهای
اقلیمی پشتیبانی کند .ما با شرکایی از سراسر بخشها و
جوامع همکاری میکنیم تا از طریق رسیدگی به چالش تغییرات
اقلیمی ،محافظت از جوامعمان ،گسترش اقتصاد بریتیش
کلمبیا و ایجاد مشاغل و فرصتهای جدید برای مردم بریتیش
کلمبیا ،اساس و شالودهای را برای یک آینده بهتر مهیا کنیم.
این سرمایهگذاریها نقشی حیاتی در تعیین موقعیت بریتیش
کلمبیا برای رسیدن به یک بازیابی قدرتمند ایفا میکنند.
فرا گیری
دولت متعهد به ایجاد بازیابی اقتصادی برای همگان است.
این یعنی ادامه گسترش گزینههای خدمات مقرونبهصرفه
مراقبت از کودک تا تعداد بیشتری از والدین ،به خصوص
زنان ،بتوانند در نیروی کار حضور داشته باشند ،یعنی با ارائه
فرصتهای شغلی به جوانان کمک شود تا برای آینده خود
برنامهریزی کنند ،و یعنی قدمهای مهمی به سمت سازش
و مصالحه برداشته شود .ما در حال تلاش جهت از میان
برداشتن موانع موجود بر سر راه استفاده از فرصتها برای
افراد هستیم ،چون یک بازیابی فراگیر فقط با حضور و در نظر
گرفتن همه مردم بریتیش کلمبیا ممکن خواهد شد.
مسیر بر یتیش کلمبیا برای رسیدن به یک بودجه
متعادل— باز یابی بر یتیش کلمبیا عبارت است از بازگشت
نهایی استان به یک بودجه متعادل .در حالی که با وجود
تاثیرات و عدم قطعیتهای بیماری عالمگیر هنوز بسیار
زود است که بتوانیم زمان رسیدن به چنین وضعیتی را
پیشبینی کنیم ،اما ایجاد یک مسیر پایدار رو به جلو،
اولو یت این دولت به شمار میآید .بودجه  2022شامل
همه جزئیات روند رسیدن ما به آن نقطه خواهد بود.
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حمایت از افراد و خانواد هها
مردم سالم یعنی اقتصاد سالم .تمرکز دولت بریتیش کلمبیا
به ادامه حفاظت از مردم در برابر  COVID-19و گسترش
خدماتی معطوف است که مردم به آنها متکی هستند.

های بیشتر برای
ینههای
سرمایهگذاری در زمینه گز ینه
خدمات مراقبت از کودک
ما در حال سرمایهگذاری در زمینه خدمات مراقبت از
کودک باکیفیت ،مقرو نبهصرفه و فراگیر هستیم که امری
حیاتی برای خانواد هها ،جوامع و اقتصاد به شمار میرود.

از طریق برنامه «خدمات مراقبت از کودک بریتیش کلمبیا»،
از سال  2018در تلاش بودهایم تا پایه و اساسی مستحکم
برای گزینههای خدمات مراقبت از کودک برای خانوادههای
بریتیش کلمبیایی ایجاد کنیم .سرمایهگذاریها عبارتند از:
» ایجاد حدود  26000فضای جدید مراقبت از کودک ،با
هزاران ظرفیت جدید که بودجه آن به طور سالانه از
طریق «صندوق ظرفیتهای جدید» تامین میشود.
» حمایت از نیروی کاری پشتیبان سایر نیروهای کاری با
افزایش دستمزد برای مربیان خردسالان.

بودجه  2021بیش از  4میلیارد دلار
را طی سه سال به تامین بودجه
لازم برای سلامت و سلامت روان
اختصاص داده است .این بودجه
حمایت ادامهدار برای بزرگترین برنامه
واکسیناسیون در تاریخ بریتیش کلمبیا
تاکنون را شامل میشود و تعهد ما را
به ایجاد پایه و اساسی مستحکم برای
سیستم خدمات بهداشتی و درمانی
برای کلیه مردم بریتیش کلمبیا حفظ
میکند ،از جمله یک استراتژی بیخطر
و پایدار برای خدمات بهداشتی و
درمانی طولانی مدت.

سرمایهگذاری در زمینه مقرو نبهصرفهتر شدن زندگی

» دو برابر کردن تعداد کودکانی که میتوانند از طریق
«مراکز نمونه همگانی مراقبت از کودک» ،از خدمات
مراقبتی با هزینه  10دلار یا کمتر در روز بهرهمنده شوند.
» سرمایهگذاری برای ایجاد  400فضای بیشتر برای
«برنامه هد استارت بومیان» که خدمات مناسب از
نظر فرهنگی مراقبت از کودکان را به خانوادههای
بومیان ارائه میدهد.

ما در امر توسعه یک
برنامه مراکز نمونه همگانی
مراقبت از کودک برای
خانوادههای بریتیش
کلمبیایی ،بیصبرانه در
انتظار همکاری با دولت
فدرال هستیم.

برای مردم بر یتیش کلمبیا همیشه اولو یت این دولت بوده
است ،و هم اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

از طریق سرمایهگذاریهایی مانند حمل و نقل عمومی رایگان
برای کودکان  12ساله به پایین ،ارائه گزینههای بیشتر خدمات
مراقبت از کودک و فرصتهای جدید برای تحصیل و آموزش،
در حالی که به سمت بازیابی در حرکت هستیم ،تلاش
میکنیم تا هم اکنون زندگی بهتری برای مردم بسازیم.
این دولت برای ایجاد همکاری بودجهای قویتر در سطح
فدرال و استانی و همچنین برای پیشبرد اولویتهای خود
از جمله خدمات مقرونبهصرفه مراقبت از کودک برای همه
خانوادههای بریتیش کلمیبا ،خدمات بهداشتی و درمانی
قویتر و زیرساختهای تازه برای جوامع رو به رشدمان ،به
همکاری با دولت فدرال ادامه خواهد داد.
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کمک به کسب و کارهای
بر یتیش کلمبیا
یک بازیابی قدرتمند اقتصادی مستلزم قدرتمند بودن کسب
و کارهای بریتیش کلمبیاست .در حالی که با ایمنی کامل
اقتصاد خود را بازگشایی میکنیم ،شاهد نشانههای مثبت
اقتصادی در سطح اشتغال و افزایش صرف هزینه در بخش
خریدهای خردهفروشی هستیم.

ایجاد مشاغل و فرصتهای آموزشی

در حالی که با امید به آینده مینگر یم ،میدانیم که
بعضی از کسب و کارها هنوز دچار مشکلات و سختیها
هستند .دولت ما برای پشتیبانی از پایداری کسب و کارها

وقتی بیماری  COVID-19به بر یتیش کلمبیا رسید،
بسیاری از افراد و خانواد هها دچار تنشهای مالی و
روحی ناشی از دست دادن غیرمنتظره مشاغل خود
شدند .در بعضی از بخشها ،وضعیت اشتغال به سطح
قبل از بیماری عالمگیر بازگشته یا از آن فراتر رفته است،
اما همه به یک شکل تحت تاثیر قرار نگرفتهاند.

سرمایهگذاری در زمینه فرصتهای آموزش و آموزش مهارت
در تحصیلات تکمیلی ،بخش مهمی از برنامه بازیابی بریتیش
کلمبیا است .سرمایهگذاریهای فعلی عبارتند از:
» بودجه جدیدی برای حمایت از آموزش دورههای تحصیلات
تکمیلی ،از جمله فضاهای جدید برای ایجاد ظرفیتهای
کارآموزی در بخش خدمات بهداشتی و درمانی.
» ادامه تامین بودجه برای همکاری با صدها سازمان و
جوامع بومیان جهت توسعه دسترسی به برنامههای
آموزش مهارتها.
» سی دوره تحصیلی جزئی برای کمک به هزاران
نفر است تا بتوانند سریعاً تغییر مسیر دهند و به
مشاغلی در حوزههای پرتقاضا دست پیدا کنند ،مانند
ساخت و ساز ،فناوری ،خدمات بهداشتی و درمانی،
خدمات مراقبت از کودک.
»  10میلیون دلار برای فرصتهای یکپارچه کاری-
آموزشی و برنامههای کوتاه مدت آموزش مهارت.
» سرمایهگذاری در طرحهای ابتکاری اشتغال جوانان
برای ایجاد بیش از  5000شغل جهت حمایت از جوانانی
که به شیوهای نامتناسب تحت تاثیر روند از دست
دادن شغل طی سال گذشته قرار گرفتهاند و ایجاد
مشاغل ،کارآموزیها و همکاریهای جدید.

و کمک در روند سازگاری و رشدشان ،به همکاری با کسب
و کارهای بر یتیش کلمبیا ادامه خواهد داد.

در حالی که شرایط بیماری عالمگیر دچار دگرگونی میشود
و نیازهای کسب و کارها تغییر میکنند ،ما به سازگارسازی
واکنش خود ادامه دادهایم .وقتی بیماری عالمگیر به ما رسید،
ما فوراً از طریق تمدید مهلتهای مالیاتی و کاهش چشمگیر
صورتحسابهای مالیات بر ملک ،واکنش نشان دادیم تا
اطمینان حاصل کنیم که کسب و کارها از حمایت مورد نیاز
خود برخوردار هستند.
سپس ما حمایتها و خدمات هدفمند بیشتری را برای کمک
به کسب و کارهای بریتیش کلمبیا توسعه دادیم -خصوصاً
در بخشهایی مانند گردشگری و مهمانپذیری ،که بیش از
سایرین تحت تاثیر منفی بیماری عالمگیر قرار گرفتهاند .برنامه
کمک هزینه کسب و کارهای کوچک و متوسط که به کسب و
کارهای سراسر بریتیش کلمبیا ارائه شده تا به آنها امکان دهد
از دوران سخت این بیماری عالمگیر عبور کنند.
دولت همکاری نزدیکی با بخشهای گردشگری و مهمانپذیری
داشته تا اطمینان حاصل کند که آنها در یک دوره دشوار،
پشتیبانی مورد نیاز خود را دریافت میکنند.

حمایتهای در نظر گرفته شده
برای این بخشها شامل پشتیبانی
از جاذبههای مهم و برنامه کمک
هزینه مشاغل میشوند ،دولت
آماده است که برای هر مدتی که
بیماری عالمگیر بر کسب و کارها
تاثیرگذار باشد ،به سازگارسازی
و ارائه پشتیبانی ادامه دهد.

ساخت ز یرساختها در عین ایجاد مشاغل
ما در حال انجام یک سرمایهگذاری تاریخی هستیم و طی سه
سال آینده ،از طریق یک سرمایهگذاری تاریخی  26.4میلیارد
دلاری ،برای ادامه توسعه حمل و نقل عمومی ،خدمات
بهداشت و آموزش و زیرساختهای سبز در سراسر استان،
بیش از  85000شغل ایجاد خواهیم کرد.
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اید ههای خود را ارسال کنید
کمیته دائمی منتخب در زمینه امور مالی و خدمات دولتی،
یکی از ده کمیته دائمی پارلمانی مجمع قانونگذاری بریتیش
کلمبیا است.
این کمیته هر ساله ،مشاورههایی در سراسر استان
برگزار میکند تا از نظرات اهالی بر یتیش کلمبیا در
زمینه اولو یتهای بودجه بعدی استان مطلع شود
و گزارشی نهایی حاوی توصیههایی برای مجمع
قانو نگذاری ارائه دهد.

سایر سرمایهگذاریها برای کسب و کارهای بریتیش کلمبیا
عبارتند از:
» برنامه کمک هزینه مشاغل از کسب و کارهای مرتبط با
مهمانپذیری و اقامتی که تحت تاثیر دستورهای بهداشتی
لغو شده در ژوئن  2021قرار گرفتهاند حمایت کرده است.
» برنامه «پشتیبانی از جاذبههای مهم» با تامین کمک هزینه
یک باره  1میلیون دلاری از جاذبههای مهم بریتیش کلمبیا
و شرکتهای تورهای گردشگری پشتیبانی میکند.
» تخفیف موقتی  PSTبر ماشینآلات و تجهیزات برای
کمک به سرمایهگذاری کسب و کارها که به آنها اجازه
میدهد رشد کنند و بازدهی بیشتری داشته باشند.
» برنامه «مشوق افزایش اشتغال» که به تشوق کسب
و کارها برای استخدام نیرو در اواخر سال  2020همزمان
با بازگشایی کسب و کارها کمک کرد.
» برنامه کمک هزینه فناوری کشاورزی برای حمایت از
فناوری کشاورزی بریتیش کلمبیا ،رشد شرکتهای
کشاورزی و فناوری ،گسترش و توسعه تکنولوژیها
برای کمک به افزایش تولید پایدار و احیاشونده مواد
غذایی در بریتیش کلمبیا.
» برنامه «کمک هزینه شتابدهنده افزایش تولید» برای
تامین بودجه مورد نیاز کسب و کارها برای تغییر جهت،
سازگاری ابزار یا توسعه ،نزدیک شدن محصولات تجاری
به مرحله آمادگی برای ارائه به بازار و کمک به ایجاد
زنجیره تامین برای محصولات ساخت بریتیش کلمبیا.

شما میتوانید با تکمیل این
نظرسنجی ،ارسال نظرات خود به
صورت کتبی یا ارائه آنها به کمیته،
نظرات خود را به اشتراک بگذارند.
برنامهها در اواخر آگوست تا سپتامبر برگزار خواهند شد،
و انتظار میرود که ترکیبی از جلسات حضوری و مجازی
باشند .سازمانها و افرادی که علاقه دارند در این برنامه
مشارکت داشته باشند ،باید فرم درخواست را تا تاریخ 16
ژوئیه تکمیل کنند.
برای اطلاع از جزئیات کامل روند مشارکت ،تماس بگیرید:
کمیته دائمی منتخب در زمینه امور مالی
و خدمات دولتی
Room 224, Parliament Buildings, Victoria, B.C. V8V 1X4
ایمیلfinancecommittee@leg.bc.ca :
تلفن( 1 (877) 428-8337 :رایگان)
تلفن( (250) 356-2933 :هزینه تماس پرداخت شده)
وب سایتbcleg.ca/FGSbudget :
مشاوره در ساعت  5بعدزاظهر روزپنجشنبه 30 ،سپتامبر
به پایان میرسد.

» سرمایهگذاری در برنامه «آموزش اصول بازاریابی
دیجیتال» برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و
متوسط در مسیر آشنایی با ابزاری که برای موفقیت
در عرصه آنلاین به آنها نیاز دارند.
» برنامه «راهاندازی آنلاین» برای کمک به کسب و
کارهای کوچک جهت ساخت و تقویت قابلیتهای
تجارت دیجیتال خود.
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سوالات نظرسنجی
 .1دولت بریتیش کلمبیا متعهد به
اقتصادیتر کردن زندگی ،ارائه
خدمات به همه مردم و به وجود
آوردن اقتصادی بازگشتپذیر و
پایدار است .لطفاً سه اولویت
اصلی خود را برای کمک به بهتر
کردن زندگی خود ،خانواد ه و
جامعه محلیتان در حالی که از
دوران  COVID-19عبور میکنیم،
انتخاب کنید؟

 .2بخشی از بازیابی اقتصادی
بریتیش کلمبیا عبارت است
از مسیری پایدار برای بازگشت
به یک بودجه استانی متعادل.
پیشبینیهای اولیه برای
بازگشت به تعادل ،بازه زمانی
هفت تا نه ساله را نشان
میدهند ،و برنامه زمانی
دقیقتر در بودجه  2022مشخص
خواهد شد .کدام یک از اظهارات
زیر ،نظرات شما درباره بازگشت
به تعادل را به بهترین شکل
توصیف میکند؟

	سیستم آموزشی کودکستان
�
تا پایه 12

� دولت باید به سرعت به حالت
متعادل بازگردد ،حتی اگر در
این راه مجبور به حذف خدمات
اساسی شود ( 1تا  5سال).

� مسکن اقتصادی
	دسترسی به خدمات مراقبت
�
از کودک

	فرصتهای بیشتر برای
�
کارآموزی و تحصیلات تکمیلی
	سرمایهگذاری در زمینه
�
گذار به اقتصادی پاکتر
و کاهش آلایندهها
	افزایش برنامههایی برای
�
بومیان ،زنان ،اقلیتهای
 ،LGBTQ+و افرادی که با موانع
سیستماتیک رو به رو هستند
	اقدامات مقابله با نژادپرستی
�

� دولت باید در میانمدت به
حالت متعادل بازگردد ،حتی اگر
در این راه مجبور به حذفهای
جزئی شود ( 6تا  9سال).
� دولت باید در طولانیمدت
و حذفهای حداقلی به حالت
متعادل بازگردد (بالای  10سال).

 .3این بیماری عالمگیر باعث صرف
هزینههای بیسابقهای برای
کمک به مردم ،کسب و کارها
و جوامع شده است .دولت
بریتیش کلمبیا ابزارهای متعددی
دارد که میتواند از آنها برای
کاهش بدهی استان در طول
زمان استفاده کند .گزینههایی
را که میتوانید پشتیبانی کنید
علامت بزنید.
� افزایش مالیات بر درآمد
شخصی
� افزایش مالیات بر درآمد
سازمانی
� افزایش مالیات املاک-محور
� افزایش مالیات بر مصرف،
شامل مالیات  PSTو مالیات
بر کربن
� کاهش برنامهها و خدمات
استانی
� کاهش هزینههای زیرساختی
� سایر ایدهها:

	دسترسی به خدمات سلامت
�
روان
	پروژههای زیرساختی ایجاد
�
کننده مشاغل
	توسعه اقتصادی
�
	منابع بومیان و اقدامات در
�
راستای مصالحه
� خدمات بهداشتی و درمانی
	اجرای عدالت و امنیت عمومی
�
� کاهش فقر
� جادهها ،بزرگراهها و پلها
� حمل و نقل عمومی
� کاهش بدهیها
� سایر

ادامه سوالات در صفحه بعدی.
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ادامه سوالات در صفحه بعدی
 .4بیماری عالمگیر چه تاثیری بر
رفاه مالی شما داشته است؟

 .5لطفاً منطقه خود را مشخص کنید:
� جزیره/کرانه ونکوور

� کاریبو

�  .aچشمگیر

� لوئر مینلند /جنوب غربی

� ساحل شمالی

�  .bتا حدودی

� تامپسون /اوکناگن

� نیچاکو

�  .cنه خیلی زیاد

� کوتنی

� شمال شرقی

�  .dهیچ تاثیری
�  .eمطمئن نیستم
نیچاکو
شمال
شرقی

ساحل
شمالی
کاریبو
تامپسون/
اوکناگن

جزیره/
کرانه ونکوور
مینلند/
جنوب غربی
کوتنی

نواحی در حال توسعه بریتیش کلمبیا
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کمک به مقرونبهصرفهتر کردن زندگی
یک کمیته مرکزی از دولت ،قصد دارد زندگی را برای مردم مقرونبهصرفهتر کند.
در نتیجه اقدامات انجام شده
در بودجه  ،2021و همچنین
اقداماتی که قرار است طی
چهار سال آینده انجام شوند،
بسیاری از خانوادهها و افراد
شاهد پساندازهای مداوم در
هزینههای خود بودهاند.

خانواده چهار نفره
در ونکوور با درآمد
 100هزار دلار

خانواده چهار نفره
در ونکوور با درآمد
 80هزار دلار

والد مجرد در
ونکوور با درآمد
 60هزار دلار

فرزند  12( 1ساله)
فرزند  5( 2ساله در مرکز
مراقبت از کودک)

فرزند  12( 1ساله)
فرزند  5( 2ساله در مرکز
مراقبت از کودک)

با یک فرزند
( 5ساله در مرکز
مراقبت از کودک)

فرد مجرد بدون
وابستگی در ونکوور
با درآمد  30هزار دلار

پساندازهای
مداوم بالقوه

کمک هزینه جدید دسترسی برای
دانش آموزان

1333

2667

-

4000

حذف MSP

1800

1800

1800

900

حذف نرخ سود وام دانشجویی

230

230

230

230

مزایای خدمات مقرونبهصرفه
مراقبت از کودک

2316

4800

4800

-

برنامه ابتکاری کاهش هزینههای
مراقبت از کودک

1440

1440

1440

-

حذف عوارض Port Mann
و Golden Ears

1500

1500

1500

1500

 مزایای فرصت کودکان
بر یتیش کلمبیا

598

1380

700

-

تحول ICBC

400

400

400

400

حمل و نقل رایگان برای کودکان

1344

1344

672

-

پس اندازهای بالقوه دیگر

تخفیفهای یک باره
پسانداز تا سقف  3000دلار برای خودرو با آلایندگی صفر.

برای کسب اطلاعات بیشتر

مشاوره بودجه :2022
bcleg.ca/FGSbudget

پسانداز تا سقف  3000دلار برای پمپ حرارتی.
معافیت  PSTبرای دوچرخه برقی میتواند به طور
متوسط باعث پسانداز  280دلاری برای شما شود.
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