পরিচর্য া ও
সুযর্াযেি জন্য
একটি পরিকল্পন্া
পরিচর্য াি জন্য একটি পরিকল্পন্া
অর্থনৈতিক পতিবিথ নৈি সানর্ সানর্, অনৈক বযতি প্রচণ্ড চানপি সম্মখীৈ
হনেৈ, যা িানেি তৈনেনেি ও িানেি
ু
পতিবানিি পতিচযথা কিানক আনিা কঠিৈ কনি িু লনে৷ এই চযানলঞ্জগুনলা ম াকানবলা কিাি েৈয, সিকাি
প্রনেশেুনে পতিচযথা ও পতিনেবাগুনলাি েৈয আনিা মবতশ তবতৈন াগ কিনে মযগুনলাি উপি মলাকেৈ তৈর্ি
থ
কনি র্ানক, পতিবািবৃন্দ ময চানপি সম্মখীৈ
হনে মসগুনলা কত ন আৈনে এবং িানেি তপ্র েনৈি পতিচযথা
ু
কিাি েৈয এবং সা নৈি তেনক এতগন যাও াি েৈয িানেিনক সবিক সুনযাগ প্রোৈ কিনে৷

আযিা বেরি চাইল্ড বকয়াি, আযিা
বেরি অপিন্

ওষধ
ু ও দাাঁযেি রচরকৎসাি
খিচ কমাযন্া

65+ েযরিযদি জন্য রেন্ামূযযয
বেসরিপিযন্ি ওষধ
ু

আোই বেি ব সী তশশুিা
তকন্ডািগানটথনৈি েৈয মযাগয হও াি
আনগ পযথন্ত িানেি েৈয তবৈা ূনলয
তপ্রস্কুল চাইল্ড মক াি চালু কিাি
াধ্যন আনিা সাশ্র ী াৈসম্পন্ন
চাইল্ড মক াি প্রোৈ কিা হনে,
এি ফনল একটি সন্তাৈ িন নে এ ৈ
পতিবানিি েৈয গনে $17,000
ডলাি সাশ্র হনব, এবং পূর্থ-তেবস
তকন্ডািগানটথৈ মর্নক পতিবািগুনলাি
যা সাশ্র হনব িাি সানর্ এটি
মযাগ হনব৷

অন্টাতিওনি ওেুধ্ ও োাঁনিি
তচতকৎসা সংক্রান্ত ৈিু ৈ ক থসূতচ
চালু কিা হনে, যাি াধ্যন যািা
অতফস মর্নক স্বাস্থ্য সুতবধ্া পাৈ ৈা
অর্বা OHIP+ বা অৈয মকানৈা
সিকাতি ক থসূতচ মর্নক কর্ানিে
পাৈ ৈা িািা প্রতি বেি উপযুি
মপ্রসতক্রপশনৈি ওেুধ্ ও োাঁনিি
তচতকৎসাি খিনচি শিকিা 80
(আতশ) র্াগ মফিি পানবৈ —
অতববাতহি বযতিি েৈয সনবথাচ্চ
$400 ডলাি, প্রনিযক েম্পতিি
েৈয $600 ডলাি এবং েু’টি
মেনলন ন সহ চািেনৈি পতিবানিি
েৈয $700 ডলাি৷

65 বেি ও িািনচন মবতশ ব সী
সবাি েৈয মপ্রসতক্রপশনৈি ওেুধ্
সম্পর্
ূ থ তবৈা ূনলয প্রোৈ কিা হনব,
যা প্রনিযক ব স্ক ৈাগতিনকি
প্রন ােৈী ওেুধ্ পাও াি তবে টি
তৈতিি কিনব৷ ‘অন্টাতিও ড্রাগ
মবনৈতফট’-এি বাতেথক তডডাতিবল
ও মকা-নপ বাতিল কিাি াধ্যন ,
অন্টাতিওি একেৈ প্রবীর্
ৈাগতিনকি বেনি গনে $240
ডলাি সাশ্র হনব৷
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পতিবািবৃনন্দি প্রন ােৈী

পতিনেবাগুনলা িানেি চাতহো ি স ন

পাও াি মেনে আ িা

তকর্ানব সাহাযয কিতে
অন্টাতিওনি যা যা কিা হনে:
•

আোই বেি ব সী তশশুিা তকন্ডািগানটথনৈি েৈয মযাগয হও াি আনগ পযথন্ত িানেি েৈয তপ্রস্কুল
চাইল্ড মক াি তি কনি মে াি

াধ্যন

পতিবািবৃনন্দি েৈয আনিা সাশ্র ী

াৈসম্পন্ন চাইল্ড মক াি

প্রোৈ কিা হনে৷ এি ফনল একটি সন্তাৈ িন নে এ ৈ পতিবানিি গনে $17,000 ডলাি সাশ্র
এবং পূর্থ-তেবস তকন্ডািগানটথৈ মর্নক পতিবািগুনলাি যা সাশ্র
•

হনব,

হনব এটি িাি সানর্ মযাগ হনব৷

অন্টাতিওনি ওেুধ্ ও োাঁনিি তচতকৎসা সংক্রান্ত ৈিু ৈ ক থসূতচ চালু কিা হনে, যাি

াধ্যন

যািা

অতফস মর্নক স্বাস্থ্য সুতবধ্া পাৈ ৈা অর্বা OHIP+ বা অৈয মকানৈা সিকাতি ক থসূতচ মর্নক কর্ানিে
পাৈ ৈা িািা প্রতি বেি উপযুি মপ্রসতক্রপশনৈি ওেুধ্ ও োাঁনিি তচতকৎসাি খিনচি শিকিা 80
(আতশ) র্াগ মফিি পানবৈ — অতববাতহি বযতিি েৈয সনবথাচ্চ $400 ডলাি, প্রনিযক েম্পতিি
েৈয $600 ডলাি এবং েু’টি মেনলন ন সহ চািেনৈি পতিবানিি েৈয $700 ডলাি৷
•

ৈিু ৈ ‘তসতৈ সথ মহলতে মহা ’ ক থসূতচ চালু কিা হনে৷ এটি ব স্ক প্রবীর্ বযতিনেি বাতেনি বসবাস
কিাি সানর্ (নযখানৈ িািা র্াকনি চাৈ) সংতিষ্ট খিচ তচতিি কনি র্ানক৷ 75 বেি বা িািনচন
মবতশ ব সী বযতিনেি মৈিৃ নে পতিচাতলি মযাগয পতিবািগুনলানক এটি বেনি সনবথাচ্চ $750 ডলাি
মবতৈতফট প্রোৈ কনি যানি িািা স্বাধ্ীৈর্ানব বসবাস কিনি পানিৈ এবং িানেি বাতে িের্ানবেনর্ি
খিচ মপাোনি পানিৈ৷

•

সািা অন্টাতিওেনে
ু
আনিা লে লে তশশু, িরুর্-িরুর্ী ও প্রাপ্তব স্কনেি েৈয আনিা র্ানলা ও
দ্রুিিি

াৈতসক স্বাস্থ্য ও

ােকাসতি তৈিা

পতিনেবা প্রোৈ কিা হনব — চাি বেনিি

নধ্য ম াট

িহতবল $17 তবতল ৈ ডলানিিও মবতশ অনর্থ উন্নীি কিা হনব৷
•

েীর্থ-ন

াতে মক াি মহান

র্াকা প্রনিযক বযতিি দেতৈক পতিচযথা পাও াি পতি ার্ গনে চাি র্ণ্টা

উন্নীি কিা হনে৷
•

যািা আি আত্মতৈর্থ িশীলর্ানব বসবাস কিনি পািনেৈ ৈা িানেিনক সাহাযয কিাি েৈয এবং যািা
িানেি পতিচযথা কিনেৈ িানেিনক
ৈিু ৈ েীর্থন

াৈতসক শাতন্ত প্রোনৈি েৈয আগা ী 10 বেনিি

াতে পতিচযথাি মবড দিতি কিা হনে - 2022 সানলি

নধ্য 30,000

নধ্য 5,000 ৈিু ৈ মবড মযাগ

কিা হনে৷ এই ৈিু ৈ মবডগুনলা বিথ ানৈ সংস্কািিি 30,000 তবেয াৈ মবনডি অতিতিি৷
•

তডন ৈতশ া

আক্রান্ত বনল ৈিু ৈর্ানব ধ্িা পো 14,000 বযতিি পতিচযথা উন্নি কিা হনে, িািা

মযখানৈই বসবাস কনিৈ ৈা মকৈ৷
•

হাসপািাল দিতি ও সংস্কানিি েৈয 10 বেনি প্রা

$19 তবতল ৈ ডলাি তবতৈন াগ কিা হনে, এনি

অন্তর্ুথ ি িন নে SickKids-এি ৈিু ৈ মিাগী পতিচযথা মকনেি তডোইৈ ও তৈ থানর্ি েৈয $2.4

অর্থ

ন্ত্রর্াল
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তবতল ৈ ডলাি এবং অনটা া হাসপািানলি তসতর্ক কযাম্পাস পুৈগথঠনৈি তডোইৈ ও তৈ থানর্ি েৈয
$1.8 তবতল ৈ ডলাি৷
•

অনপোি স

ক ানৈা, কযাপাতসটিি স সযা স াধ্াৈ কিা এবং অন্টাতিওি ক্র বধ্থ াৈ ও ব স

বােনি র্াকা েৈনগাষ্ঠীি চাতহো আনিা র্ানলার্ানব ম টানৈাি েৈয 2018-2019 বেনি আনিা $822ত তল ৈ ডলাি তবতৈন াগ কিা হনে - এই তবতৈন াগ প্রা

এক েশনকি

নধ্য হাসপািালগুনলানি

সিকানিি একক সবথবহৎ
তবতৈন াগ৷
ৃ
•

অবতহি তসদ্ধান্ত গ্রহর্ এবং কত উতৈটিনি সতক্র র্ানব অংশগ্রহর্নক সে
াধ্যন

প্রা

47,000 বতদ্ধগির্ানব
প্রতিবন্ধী প্রাপ্তব স্ক বযতিি েৈয পতিনেবা মোিোনিি লনেয
ৃ

$1.8 তবতল ৈ ডলাি তবতৈন ানগি
•

কনি এ ৈ একটি বযবস্থ্াি

মিট বাোনৈা, েটিল তৈ

াধ্যন

একটি ৈযা সঙ্গি স াে গনে মিালা হনব৷

-কাৈুৈ ক ানৈা এবং পদ্ধতিগুনলানক সহে কিাি

াধ্যন

যানেি সা াতেক

সহা িা প্রন ােৈ িানেিনক সহা িা প্রাতপ্তনি সাহাযয কিাি েৈয আগা ী তিৈ বেনি বােতি $2.3
তবতল ৈ ডলাি তবতৈন াগ কিা হনে৷

অর্থ

ন্ত্রর্াল

