خطـــة من أجل
الرعاية
والفرص
تيسير تكاليف الحياة اليومية
تقوم مقاطعة أونتاريو بمساعدة األفراد من جميع األعمار على التقدم في حياتهم من خالل تنفيذ استثمارات استراتيجية تهدف لتقليل تكاليف
دور مهما في ضمان
الحياة المنزلية ،وتوفير األمن المالي في ظل التغيرات االقتصادية المتسارعة ،خصوصا وأن هذه االستثمارات تلعب ا
مميز للعيش والعمل وبناء األسر وتنشئة األطفال.
ا
بقاء أونتاريو مكانا

تخفيض تكاليف الدواء وعالج األسنان

وصفات دواء مجانية لمن بلغ عمره 65

رعاية مجانية لألطفال قبل سن المدرسة

عاما فأكثر
إدخال برنامج أونتاريو الجديد لألدوية وعالج
األسنان ،والذي يسدد تعويضات بنسبة  %80من
تكاليف الوصفات الطبية وعالجات األسنان
المؤهلة لالستفادة من البرنامج ،وهو ما يعادل
باألرقام  400دوال اًر لألفراد ،و 600دوال اًر

لألزواج ،و 700دوال اًر للعائلة المكونة من أربعة

أشخاص مع طفلين ،ممن ال تتوفر لهم تأمينات

صحية إضافية من مكان العمل ،أو ال تتوفر لهم

توفير الوصفات الطبية مجاناً للبالغين من العمر
 65أو أكثر ،لضمان توفر الدواء لكل ُمسن في
المقاطعة من خالل برنامج أونتاريو للتأمين
الصحي المحسن  ،OHIP+وذلك عن طريق

إلغاء خصومات الدفع السنوية ،والدفع التشاركي.
يوفر ذلك في المتوسط على كل شخص حوالي
 240دوال اًر سنويا.

تمكين العائالت من الحصول على رعاية أطفال
عالية الجودة وميسورة التكلفة من خالل توفير
رعاية مجانية قبل االلتحاق بالمدرسة لألطفال من
سن سنتين ونصف حتى االلتحاق بالروضة،
وبالتالي توفير نحو  17,000دوال اًر لكل طفل في

المتوسط ،ويأتي ذلك عالوة على ما تحقق

للعائالت من توفير من خالل برنامج الروضة
طوال الوقت.

تغطية من برنامج أونتاريو للتأمين الصحي

المحسن  ،OHIP+أو أي برنامج حكومي آخر.
ّ

المساعدة في تكاليف الحياة
تقوم أونتاريو بما يلي:


تحقيق الزيادة التى طال انتظارها لحوالي  1.2مليون شخص من خالل زيادة الحد األنى لألجور إلى  14دوال اًر بداية من أول يناير 2018
والى  15دوال اًر في  1يناير .2019



تطبيق برنامج البيت الصحي للمسنين  .يدرك البرنامح تكاليف عيش المسنين في بيوتهم ،حيث يريدون اإلقامة .يقدم البرنامح إعانة قد تصل
إلى  750دوال اًر سنوياً للبيوت المستحقة وتعود لمسنين تجاوزت أعمارهم  75سنة لتمكينهم من العيش بصورة مستقلة وتعويضهم عن تكاليف
صيانة بيوتهم.



تقليل تكاليف المواصالت عندما التحويل من وإلى شبكة جو  GOترانزيت  UP /إكسبرس وهيئة مواصالت تورنتو  TTCبقيمة 720
دوالرا لكل مسافر في السنة ،وتقديم ائتمان ضريبي اعتبارا من أول يوليو  2017بقيمة  450دوالرا للمسنين.



تقليل تكلفة فاتورة الكهرباء المنزلية اعتبارا من أول يوليو  2017بقيمة  %25في المتوسط ،وبنسبة تصل إلى  % 40و %50للعائالت
المستحقة في المناطق الريفية والعائالت ذات الدخل المحدود.



تقليل العبء المالي على المرضى وذويهم من خالل مطالبة المستشفيات بعمل خصم بنسبة  % 50على تكاليف وقوف السيارات عندما
تتجاوز التكلفة عشرة دوالرات ،بالنسبة للزوار الذين تتكرر زيارتهم للمستشفى.



تيسيير تكلفة تحديث المنازل ألصحابها من حيث تقليل التلوث ،واالنبعاثات الغازية وتقليل تكلفة الطاقة من خالل تعويضات أونتاريو
الخضراء ،مما قد يعني توفيرا ماليا بقيمة  7,200دوالرا للعزل ،و 5,000دوالر الستبدال النوافذ ،وحتى  20,000دوالرا لتركيب مضخة
تدفئة أرضية.



تسهيل حياة المسنين من عمر  65إلى  70سنة وجعلها صحية أكثر ،من خالل توفير تطعيم الحأل النطاقي بالمجان ،مما يوفر للمستفيد مبلغ
 170دوالرا.



تجنيب العائالت المتدنية الدخل دفع تكاليف عالج األسنان من خالل توفير عالج األسنان الوقائي ،واإلجراءات الروتينية الطارئة ألطفال
أونتاريو دون سن السابعة عشرة.

االستثمار في رعاية األطفال
تقوم أونتاريو بما يلي:


تمكين العائالت من الحصول على رعاية أطفال عالية الجودة وميسورة التكلفة من خالل توفير رعاية مجانية قبل االلتحاق بالمدرسة لألطفال
من سن سنتين ونصف حتى االلتحاق بالروضة ،وبالتالي توفير نحو  17,000دوالرا لكل طفل في المتوسط ،ويأتي ذلك عالوة على ما
تحقق للعائالت من توفير من خالل برنامج الروضة طوال الوقت.



العمل على مساعدة أكثر من  100,000طفل على الحصول على خدمات رعاية أطفال ذات جودة عالية ،من خالل تقديم المساعدة المالية
للعائالت بحيث تغطي المساعدة  % 60من إجمالي المقاعد الجديدة.



تمكين العائالت من الحصول على رعاية ألطفالهم دون سن الثانية عشرة قبل وبعد الدوام المدرسي من خالل مطالبة مجالس المدارس بإتاحة
هذه البرامج في معظم المدارس االبتدائية.

دعم الطالب
تقوم أونتاريو بما يلي:


جعل رسوم التعليم في الكليات والجامعات مجانية ألكثر من  225,000طالب من كافة األعمار .البد من اإلشارة إلى أن الرسوم المجانية
متاحة للطالب المنتمين إلى عائالت ذات مستويات دخل مختلفة حتى تلك العائالت التى قد يصل دخلها إلى  90,000دوالرا وحتى العائالت
التى يصل دخلها  175,000دوالرا سنويا ،قد تكون مؤهلة لالستفادة من المساعدات المالية.



تسهيل التاهل للحصول على قرض أونتاريو الطالبي  OSAPللطالب المنتمين لعائالت متوسطة الدخل أو المتزوجين للحصول على
مساعدة مالية أكبر اعتبارا من خريف . 2018



التوفير على أكثر من  5,000طالب ما يزيد عن  520,000دوالرا من خالل توفير كتب مناهج ومصادر تعليمية على شبكة اإلنترنت من
خالل مبادرة أونتاريو للكتب المدرسية المفتوحة.



جعل تسديد قرض أونتاريو الطالبي  OSAPأكثر مرونة ،فال يطالب الخريج بالدفع إال بعد أن يحصل على وظيفة بدخل سنوي ال يقل عن
 35,000دوالرا ،أي بزيادة قدرها  10,000دوالرا على الحد األدنى السابق ،والبالغ  25,000دوالرا.

تحسين القدرة على شراء المساكن
تقوم أونتاريو بما يلي:


تسهيل عملية شراء المساكن ألول مرة بمضاعفة المبلغ المسترد من ضريبة انتقال الملكية لمشتري المساكن ألول مرة المؤهلين وصوال إلى
 4,000دوالرا اعتبارا من أول يناير  .2017ويعني هذا أن مشتري المنازل المؤهلين في أونتاريو لن يدفعوا ضريبة نقل الملكية على أول
 368,000دوالرا من تكلفة أول منزل يقومون بشرائه.



توسيع التحكم في أجرة المساكن ليشمل سوق اإليجار الخاص ،لمساعدة سوق اإلسكان على التوازن من خالل خطة اإلسكان العادل.

