
   

 

 

طرحی برای 
خدمات و 
 فرصت ها

 طرحی برای خدمات و فرصتها

 مقرون به صرفه کردن هزینه های زندگی روزمره

شده و  موجب کاهش هزینه های زندگیکه   اری های هدفمندذه گبا استفاده از سرمایتمامی مردم را در هر سنی کمک میکند    انتاریو
تضمینی در این  است که اری ها ذاین سرمایه گ اهمیت تغییرات اقتصادی سریع تأمین می کند. دورهدر این   امنیت مالی بیشتری را

 ..باقی بماند و تشکیل خانواده جای خوبی برای زندگی، کار انتاریوباشد براینکه 

 

گانیرا یدبستان شیپمراقبت از کودکان   

 

 داروها ی نسخه ای رایگان برای

  65+ 

 

 کاهش هزینه های دارویی و دندانپزشکی

مقرون  راقبت از کودکانخدمات م  نیتأم

 شیپ به صرفه تر با کیفیت و رایگان کردن

ساله تا  میکودکان دو و ن یبرا یدبستان

ورود به کودکستان  طیکه واجد شرا یزمان

 ییشوند که بطور متوسط صرفه جو یم

 یبراها  نهی$ در هز17,000معادل 

د، عالوه باش یفرزند م کیبا  یخانواده ا

بر صرف جویی ناشی از کودکستان تمام 

 وقت رایگان.

برای همۀ  داروهای نسخه ایرایگان کردن 

، +OHIP ،از طریقرساله وباالت 65افراد 

و حصول اطمینان از اینکه هیچ شهروند 

سالمندی هرگز بدون داروهای مورد نیاز 

حذف بخش قابل کسر سالیانۀ  با. نماند

 Ontario Drug)مزایای دارویی انتاریو
Benefit) ، ساالنه به و پرداخت مشارکتی 

 ییصرفه جو $240 حدود طور متوسط، 

.هر فرد به همراه دارد یبرا  

 ویانتار یدارو و دندانپزشکمعرفی برنامۀ جدید 

(Ontario Drug and Dental 
Program درصد  80بازپرداخت تا ، (

 ط،یواجد شرا یو دندانپزشک ییدارو یها نهیهز
هر فرد مجرد،  ی$ برا400 ساالنۀ تا سقف

خانواده  ی$ برا700هر زوج و  ی$ برا600
که  ییخانواده ها نفره با دو کودک، برای 4ای 

 ینم افتیدر یلیتکم ۀمیمحل کار ب قیاز طر

یا زیر پوشش   کنند OHIP+ یا برنامه های  

 دولتی دیگری نیستند.

 کمک در هزینه های زندگی

 انتاریو:

$  در 14 به حد اقل دستمزد با افزایش میلیون نفر در سراسر انتاریو را، پس از انتظاری طوالنی  1.1ارتقاء دستمزد  •

 . ارائه می کند 2019  یۀ$  در ساعت از اول ژانو15و   2018  یۀساعت از اول ژانو

( را معرفی می کند. این برنامه به Seniors’ Healthy Home Programبرنامۀ جدید خانۀ سالمت برای سالمندان )
هزینه های مربوط به زندگی افراد مسن تر در خانه، جایی که مایلند بمانند، می پردازد. این برنامه مزایای ساالنه ای معادل 

به منظور کمک به آنها برای زندگی مستقل و  را باالترساله و  75$ برای خانه های واجد شرایط متعلق به سالمندان 750
 تامین میکند. ه های حفظ و نگهداری خانه هایشانکاهش هزین

 یجوال 1، از تامین می کند یی$ در سال صرفه جو450سالمندان تا  یکه برا یعموم یترابر یاتیاعتبار مال ۀارائبا   •

  و UPاکسپرس  ۀ، شبکGO$ در سال هنگام استفاده از 720متوسط در حدود  ۀرفت و آمد مصرف کنند ۀنی، هز2017

TTC دهد. را کاهش می 



 

 

درصد برای خانواده های  50یا  40و تا سقف  درصد 25،به طور متوسط،  2017جوالی،  1کاهش صورت حساب برق مسکونی از  •

 روستایی و کم درآمد واجد شرایط.

در روز هزینۀ پارکینگ شارژ می کنند به صدور کارت پارکینگ روزانۀ تخفیف دار، $ 10با ملزوم کردن بیمارستان هایی که بیش از  •

ران و عزیزانشان را فشار مالی روی بیما، درصد کاهش می دهد  50که حد اکثرهزینۀ روزانۀ بازدیدکنندگان مکرر را تا دست کم 

 کاهش می دهد.

 از طریق  هزینه هاگی و دفع را کاهش داده و با باز پرداخت بهسازی خانه را برای مردم مقرون به صرفه تر می کند تا آلود •

 GreenON  در هزینۀ  7,200$در هزینه های انرژی صرفه جویی کنند. این می تواند به معنای صرفه جویی تا سقف
 برای نصب پمپ حرارتی مجاز با منبع زمینی 20,000$برای تعویض پنجره ها یا تا سقف  5,000$عایق بندی، تا سقف 

 باشد.

$ در 170سال زندگی را برای ایشان آسان تر و سالمت تر، و حدود  70تا  65با ارائۀ واکسن زونای رایگان برای سالمندان بین سنین  •

 سال در مخارجشان صرفه جویی می کند.

دانپزشکی خانواده های کم سال انتاریو، در هزینه های دن17با ارائۀ خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه، عادی و اضطراری به کودکان زیر  •

 درآمد صرفه جویی می کند.

 

 سرمایه گذاری در مراقبت از کودکان

 انتاریو:

که  یساله تا زمان میکودکان دو و ن یبرا یدبستان شیپ مقرون به صرفه تر با کیفیت و رایگان کردن راقبت از کودکانخدمات م  نیتأم •

ها  نهی$ در هز17,000معادل  فرزند کیبا  یخانواده ا یبرا ،بطور متوسط اقدام،. این شوند یورود به کودکستان م طیواجد شرا

 صرفه جویی می کند، عالوه بر صرف جویی ناشی از کودکستان تمام وقت رایگان.

 به خدمات مراقبت از کودکان با کیفیت باال و یدسترس امکان انتخاب  جهت یکودکستان یآموزش یفضا 100,000 با افزودن بیش از •

از کل فضاهای آموزشی درصد  60حدود  یبرا ارانهیبا پرداخت  -برای خانواده های بیشتری فراهم می کند  هزینۀ قابل استطاعت را

 کند. یمضاعف به خانواده ها ارائه م یمال تیحما د،یجد

را، از طریق ملزم ساختن سال دارند دسترسی بهتر به برنامه های مراقبت قبل و بعد از مدرسه  12برای خانواده هایی که فرزندان زیر  •

 مدارس به ارائۀ برنامه ها در اغلب مدارس ابتدایی ، امکان پذیر می کند. هیأت مدیرۀ

 

 حمایت از دانشجویان

 انتاریو:

به خانواده های کم  کمتردانشجو در تمامی سنین رایگان می کند. شهریۀ رایگان یا  225,000بیش از  شهریۀ کالج ودانشگاه را برای •

درآمد دارند رایگان است و دانشجویان  90,000$آمد و با درآمد متوسط تعلق می گیرد؛ شهریه برای خانواده هایی که تا سقف در

 هستند.مالی کهای درآمد دارند نیز واجد شرایط دریافت کم 175,000$خانواده هایی که تا سقف 

و دریافت کمک های مالی بیشتر را برای دانشجویان خانواده هایی که  OSAPاحراز شرایط درخواست کمک هزینۀ دانشجویی انتاریو  •

 قابل اجرا میباشد. ۲۰۱۸رند یا متأهل هستند تسهیل می کند و از پاییز درآمد متوسط دا

دانشجو از طریق ابتکار کتاب باز انتاریو                            5000کتاب های درسی و منابع تحصیلی رایگان آنالین برای بیش از  با تأمین •

(Ontario Open Textbooks Initiative بیش از )$صرفه جویی می کند. 520,000 



 

 

دانشجویان مجرد تا زمانی که درآمدشان به دست کم تسهیل می کند.  OSAPبازپرداخت وام کمک هزینۀ دانشجویی انتاریو  •

افزایش در حداقل  10,000$در سال برسد مجبور به بازپرداخت سهمیۀ انتاریو از وام تحصیلی شان نخواهند بود، با  $35,000

 .25,000$درآمد از 

 

 بهبود مقرون به صرفه سازی مسکن

 انتاریو:

، برای  2017ژانویۀ  1، از 4,000$( به Land Transfer Taxال ملک )با دوبرابر کردن سقف بازپرداخت مالیات انتق •

برای افراد بیشتری تسهیل می کند. به این معنا که خریداران خانۀ واجد شرایط در  خریداران اولین بار واجد شرایط، خرید اولین خانه را

 ( پرداخت نمی کنند.Land Transfer Taxاول قیمت اولین خانه شان مالیات انتقال ملک ) 368,000$انتاریو روی 

 (Fair Housing Plan) کنترل اجاره بها را به بازار واحدهای اجاره ای خصوصی گسترش داده و از طریق طرح مسکن عادالنه  •

 به بازگشت تعادل به بازار مسکن کمک می کند.

 


