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ਮਤਰੀ ਵਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਤਰ: COVID-19 ਬਾਲ ਲਾਭ ਿਰੋਗਰਾਮ 

26 ਅਿਰੈਲ, 2021 

ਓਂਟਾਰੀਓ ਸ਼ਪਿਰ ਪਵਚ ਰਪਿਣ ਵਾਲ ਸਪਤਕਾਰਯੋਗ ਮਾਿੇ, 

ਇਸ ਪਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਿੀਂ ਿ ੈਪਕ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤ ੇਪਦਰੜਤਾ 
ਪਦਖਾਈ ਿੈ। ਇਿ ਅਚਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਅਤ ੇਪਵਤੀ ਤਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਪਰਆ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਪਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ੇਕਰਕ,ੇ 

ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ਪਸਧੀ ਪਵਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਦਮ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਿਨ। 

ਮੈਨ ਤੁਿਾਨ ਯਾਦ ਪਦਵਾਉਣ ਪਵਚ ਬਿੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਪਿਸੂਸ ਿ ੋਰਿੀ ਿ ੈਪਕ ਅਸੀਂ ਿੁਣ ਓਂਟਾਰੀਓ COVID-19 ਚਾਇਲਡ 

ਬੈਨੀਪਫਟ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਗਲ ਗੇੜ ਨ ਦਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਾਇਤਾ ਨ ਵਧਾ ਰਿ ੇਿਾਂ। ਫਪਡਗ ਦੇ 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਤਪਿਤ, ਮਾਿੇ 0 ਤੋਂ ਗਰੇਡ 12 ਤਕ ਦੇ ਿਰ ਬਚੇ ਲਈ $400 ਅਤ ੇਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਪਚਆਂ ਦੇ ਲਈ $500 ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਗ।ੇ ਇਿ ਪਸਖਲਾਈ ਸਬਧੀ ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿਛਲ 

ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਤਪਿਤ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਪਵਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਪਦਦਾ ਿੈ। 

ਪਸਖਲਾਈ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲ ਮਾਿੇ ਆਿਣੇ-ਆਿ 26 ਅਿਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 
ਨਵਾਂ ਲਾਭ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਗ।ੇ ਉਿ ਮਾਿੇ ਪਜਨਾਂ ਨੇ ਪਸਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤ ੇਅਿਲਾਈ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਜਾਂ ਇਸਨ ਿਰਾਿਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਿ 3 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਫਪਡਗ ਸਿੂਲਤ ਲਈ ਅਿਲਾਈ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਗੇੜ ਲਈ ਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲ ਿਫ਼ਪਤਆਂ ਪਵਚ 

ਨਵੇਂ ਓਂਟਾਰੀਓ COVID-19 ਚਾਇਲਡ ਬੈਨੀਪਫਟ ਵੈੈੱਬ ਿੇਜ 'ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਿੋਵੇਗੀ। 

ਇਿ ਪਨਵੇਸ਼ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ 2021 ਦੇ ਬਜਟ, ਦਾ ਪਿਸਾ ਿੈ, ਜੋ ਲਕਾਂ ਦੀ ਪਸਿਤ ਅਤ ੇਸਾਡੀ ਆਰਪਥਕਤਾ ਦੀ ਰਪਖਆ 

ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਪਦਰਤ ਿੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ COVID-19 ਨਾਲ ਲੜਨ, ਸਾਡ ੇਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਦੀ 
ਸੁਰਪਖਆ ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਤ ੇਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਪਥਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬੁਪਨਆਦ ਰਖਣ ਲਈ ਿਰ ਸਭਵ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੀ ਵਚਨਬਧਤਾ 'ਤੇ ਅਟਲ ਿੈ। 

https://www.ontario.ca/page/get-ontario-covid-19-child-benefit?share=3d3f5580-9189-11eb-9014-3b1311ed21bb
https://www.ontario.ca/page/get-ontario-covid-19-child-benefit?share=3d3f5580-9189-11eb-9014-3b1311ed21bb
https://www.ontario.ca/page/get-ontario-covid-19-child-benefit?share=3d3f5580-9189-11eb-9014-3b1311ed21bb
https://budget.ontario.ca/2021/index.html
https://budget.ontario.ca/2021/index.html
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COVID-19 ਨੇ ਸਾਡ ੇਸਮਾਜ ਦੇ ਿਰ ਿਪਿਲ ੂਨ ਿਰਭਾਪਵਤ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨਦ ਿਾਂ ਪਕ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਪਚਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਿੂਰਨ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿੀ ਕਾਰਨ ਿੈ ਪਕ ਇਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ 
ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਿਥਾਂ ਪਵਚ ਇਿ ਮਨਦ ਿੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿੈਸਾ ਵਿਾਇਆ ਿੈ ਪਕ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨ 

ਇਸ ਵੇਲ ਕੁਝ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ ਅਤ ੇਉਿ ਇਸਦ ਲਾਇਕ ਿਨ – ਅਤ ੇਇਿ ਪਕ ਮਾਿੇ ਆਿਣ ੇਿਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨ ਚਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦ ੇਿਨ।  

ਟੀਪਕਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਪਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਪਕਰਨ ਿਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਿ।ੈ 

ਸ਼ੁਭਪਚਤਕ, 

ਸਪਤਕਾਰਯੋਗ Stephen Lecce 

ਪਸਪਖਆ ਮਤਰੀ 


	ਮਤਰੀ ਵਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਤਰ: COVID-19 ਬਾਲ ਲਾਭ ਿਰੋਗਰਾਮ 



