خطـــة من أجل
الرعاية
والفرص
خطة من أجل الرعاية
يواجه الناس ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع التكاليف الناجمة عن التغيرات االقتصادية ،مما يزيد صعوبة العناية بأنفسهم وبعائالتهم.

ولمواجهة هذه التحديات ،تقوم الحكومة بزيادة االستممار في الرعاية والخدمات التي يعتمد عليها الناس في كافة أرجاء المقاطع ،مما يساهم

في تخفيف الضغوط التي تواجهها العائالت ،وتزويدهم بكل ما يمكن من الفرص للعناية بأحبائهم ،والتقدم إلى األمام في حياتهم.

وصفات دواء مجانية لألخشخا

البالغين من العمر  65عاما فأكثر

تخفيض تكلفة الدواء وعالج األسنان

توفير الوصفات الطبية المجانية للبالغين من

إدخال برنامج أونتاريو الجديد للدواء وعالج

لكل ُمسن في المقاطعة من خالل برنامج
أونتاريو للتأمين الصحي المحسن OHIP+

من تكاليف الوصفات الطبية وعالجات

العمر  65عاما فأكمر ،لضمان توفر الدواء

 ،وذلك عن طريق إلغاء خصومات الدفع
السنوية ،والدفع التشاركي ،مما يوفر في

توفير رعاية أطفال عالية الجودة وبتكلفة

األسنان ،والذي يدفع تعويضات بنسبة %80

ميسورة من خالل إدخال برنامج مجاني

األسنان المؤهلة لالستفادة من البرنامج .وهذا

سنتين ونصف حتى التحاقهم بالروضة،

الر لألفراد ،و600
يعادل باألرقام  400دو ا

الر للعائلة المكونة
الر لألزواج ،و 700دو ا
دو ا

الر من أربعة أشخاص مع طفلين ،ممن ال تتوفر
المتوسط على كل شخص حوالي  240دو ا

سنويا.

رعاية أطفال أكثر ،وخيارات أوسع

لديهم تأمنيات صحية إضافية من مكان

العمل ،أو ال تتوفر تغطية من برنامج

أونتاريو للتأمين الصحي المحسن ،OHIP+

أو أي برنامج حكومي آخر.

للرعاية قبل سن المدرسة لألطفال من سن
وبالتالي توفير ما يقارب بالمتوسط من

الر لكل طفل بفضل التوفير
 17,000دو ا

الذي حققته العائالت من رياض األطفال

لليوم الكامل.
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كيف نساعد العائالت في الحصول على الرعاية التي تحتاجها في الوقت الذي تحتاجها فيه
تقوم أونتاريو بما يلي:


توفير رعاية أطفال عالية الجودة وبتكلفة ميسورة من خالل إدخال برنامج مجاني للرعاية قبل سن المدرسة لألطفال من سن سنتين ونصف

الر لكل طفل بفضل التوفير الذي حققته العائالت من رياض األطفال
حتى التحاقهم بالروضة ،وبالتالي توفير ما يقارب بالمتوسط  17,000دو ا

لليوم الكامل.


إدخال برنامج أونتاريو الجديد للدواء وعالج األسنان ،والذي يدفع تعويضات بنسبة  %80من تكاليف الوصفات الطبية وعالجات األسنان

الر للعائلة المكونة من أربعة
الر لألزواج ،و 700دو ا
الر لألفراد ،و 600دو ا
المؤهلة لالستفادة من البرنامج .وهذا يعادل باألرقام  400دو ا
أشخاص مع طفلين ،ممن ال تتوفر لديهم تأمنيات صحية إضافية من مكان العمل ،أو ال تتوفر تغطية من برنامج أونتاريو للتأمين الصحي

المحسن  ،OHIP+أو أي برنامج حكومي آخر.


ادخال برنامج البيت الصحي للمسنين  .يدرك البرنامح تكاليف عيش المسنين في بيوتهم ،حيث يريدون اإلقامة .يقدم البرنامح مساعدة قد

الر في السنة للبيوت المستحقة وتعود لمسنين تجاوزت أعمارهم  75سنة لتمكينهم من العيش بصورة مستقلة والمساعدة في
تصل إلى  750دو ا
صيانة بيوتهم.



توفير فرص أسرع وأفضل للحصول على خدمات الصحة العقلية واإلدمان لمئات اآلف من األطفال ،والشبان والبالغين في أنتاريو ،وهذا يزيد



زيادة معدل ساعات الرعاية اليومية التي يتلقاها كل شخص يعيش في دار للرعاية الطويلة األمد إلى أربع ساعات في المتوسط.

إجمالى التمويل الى  17مليار دوالر على مدار أربعة أعوام.


توفير  30سرير رعاية طويلة المدى على مدار العشرة أعوام المقبلة ،بما في ذلك إضافة  5,000سرير جديد بحلول عام  ،2022من أجل

مساعدة األشخاص الذين لم يعد بإمكانهم العيش بصورة مستقلة ،وتوفير راحة البال لمن يتولون العناية بهم .وتأتي الزيادة في األسرة باإلضافة
إلى إعادة تطوير  30,000سرير موجود بالفعل.



تحسين الرعاية المقدمة لنحو  14,000شخصا تم تشخيصهم حديما لإلصابة بالخرف بغض النظر عن مكان سكنهم.



تخصيص ما يقارب من  19مليار دوالر على مدار عشرة سنوات في بناء وتحديث المستشفيات ،بما في ذلك  2.4مليار دوالر لتصميم وبناء
مركز رعاية المرضى في مستشفى األطفال المرضى ) ،(SickKidsواستممار مبلغ  1.8مليار دوالر في تصميم وبناء مستشفى أوتاوا
المدني.



العمل على تقليل فترة االنتظار من خالل معالجة مشكالت القدرة االستيعابية للمرافق الصحية لمواجهة احتياجت السكان في ظل تزايد

معدالت الشيخوخة ،وذلك باستممار  822مليون دوالر في عام  ، 2019 – 2018مما يشكل أكبر استممار حكومي خالل ما يقارب عقد من

الزمن.


العمل على بناء مجتمع عادل من خالل استممار  1.8مليار دوالر لتعزيز الخدمات المقدمة لنحو  47,000من البالغين المصابين بإعاقات



دعم األشخاص في الحصول على المساعدات االجتماعية من خالل استممار  2.3مليار دوالر إضافي على مدار مالث سنوات بهدف زيادة

بالنمو ،عبر تطبيق منهجية تعزز الخيارات الواعية ،والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

معدالت المستفيدين من المساعدات ،وتبسيط إجراءات المنظومة حتى تتمكن من مساعدة المحتاجين لخدماتها.
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