طرحی برای
خدمات و
فرصت ها
طرحی برای خدمات و فرصتها
طرحی برای مراقبت
با ادامۀ تغییرات اقتصادی ،خانواده های زیادی با فشارهای فزاینده ای روبرو هستند که مراقبت از خود و خانواده هایشان را دشوارتر
می کند .به منظور کمک به رویارویی با این چالش ها ،دولت با سرمایه گذاری بیشتر در خدمات و سرویس هایی که مردم در سراسر
استان به آنها تکیه دارند ،این فشارها را کاهش داده و هر فرصتی را در جهت امکان مراقبت از عزیزان و پیشرفت را برای خانواده
ها فراهم می کند.

داروهای نسخه ای رایگان برای+۶۵
همۀ
رایگان کردن داروهای نسخه ای برای •
OHIP+ ،افراد  65ساله وباالتر،از طریق
و حصول اطمینان از اینکه هیچ شهروند
سالمندی هرگز بدون داروهای مورد نیاز
نماند .با حذف بخش قابل کسر سالیانۀ
(Ontario Drugمزایای دارویی انتاریو
و پرداخت مشارکتی ،ساالنه به )Benefit
طور متوسط ،حدود  $240صرفه جویی
برای هر فرد به همراه دارد.

کاهش هزینه های دارو و دندانپزشکی خدمات مراقبت از کودکان بیشتر ،انتخاب
بیشتر
معرفی برنامۀ جدید دارو و دندانپزشکی

•

انتاریو ( Ontario Drug and Dental
 ،)Programبازپرداخت تا  80درصد
هزینه های دارویی و دندانپزشکی واجد
شرایط ،تا سقف ساالنۀ  $400برای هر فرد
مجرد $600 ،برای هر زوج و  $700برای
خانواده ای  4نفره با دو کودک ،برای خانواده
هایی که از طریق محل کار بیمۀ تکمیلی
دریافت نمی کنند یا زیر پوشش  OHIP+یا
برنامه های دولتی دیگری نیستند.

تأمین خدمات مراقبت از کودکان مقرون به
صرفه تر با کیفیت و رایگان کردن پیش
دبستانی برای کودکان دو و نیم ساله تا زمانی
که واجد شرایط ورود به کودکستان می شوند
که بطور متوسط صرفه جویی معادل
 17,000$در هزینه ها برای خانواده ای با
یک فرزند می باشد ،عالوه بر صرف جویی
ناشی از کودکستان تمام وقت رایگان.

چگونه به خانوادها برای دریافت خدمات درمانی الزم درزمان الزم کمک می کنیم
انتاریو:
•

خدمات مراقبت از کودکان مقرون به صرفه تر با کیفیت تأمین می کند و پیش دبستانی برای کودکان دو و نیم ساله تا زمانی که واجد
شرایط ورود به کودکستان می شوند ،رایگان می کند .این اقدام ،بطور متوسط ،برای خانواده ای با یک فرزند معادل  $17,000در
هزینه ها صرفه جویی می کند ،عالوه بر صرف جویی ناشی از کودکستان تمام وقت رایگان.

•

برنامۀ جدید دارو و دندانپزشکی انتاریو (  )Ontario Drug and Dental Programرا معرفی می کند ،با بازپرداخت تا 80
درصد هزینه های دارویی و دندانپزشکی واجد شرایط ،تا سقف ساالنۀ  $400برای هر فرد مجرد $600 ،برای هر زوج و $700
برای خانواده ای  4نفره با دو کودک ،برای خانواده هایی که از طریق محل کار بیمۀ تکمیلی دریافت نمی کنند یا زیر پوشش OHIP+
یا برنامه های دولتی دیگری نیستند.
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•

برنامۀ جدید خانۀ سالمت برای سالمندان (  )Seniors’ Healthy Home Programرا معرفی می کند .این برنامه به هزینه های
مربوط به زندگی افراد مسن تر در خانه ،جایی که مایلند بمانند ،می پردازد .این برنامه مزایای ساالنه ای معادل  $750برای خانه های
واجد شرایط متعلق به سالمندان  75ساله و باالتر را به منظور کمک به آنها برای زندگی مستقل و کاهش هزینه های حفظ و نگهداری
خانه هایشان تأمین می کند .

•

دسترسی بهتر و سریعتر به خدمات درمانی مربوط به سالمت روان و اعتیاد برای صدها هزار کودک ،جوان و بزرگسال در سراسر
انتاریوتأمین می کند — که کل بودجۀ اختصاصی را به  17میلیارد دالر در طی چهار سال می رساند.

•

مدت زمان دریافت خدمات روزانه که هرفرد درمراکز نگهداری طوالنی مدت دریافت می کند ،به حدود چهار ساعت بطور
متوسط افزایش می دهد.

•

 30,000تخت جدید در مراکز مراقبت های طوالنی مدت طی  10سال آینده ،ایجاد می کند — با افزودن  5,000تخت
جدید تا  — 2022برای کمک به افرادی که قادر به ادامۀ زندگی بصورت مستقل نیستند و تأمین آرامش خاطر برای
کسانی که از آنها مراقبت می کنند .افزودن این تخت های جدید عالوه بر نوسازی  30,000تخت موجود است.

•

دریافت خدمات را برای  14,000نفر بیمار جدید بازشناخته با زوال عقل )، (dementiaصرف نظر از محل زندگیشان بهبود می
بخشد.

•

حدود  19میلیارد دالر ،طی دوره ای ده ساله ،برای ساخت و نوسازی بیمارستانها سرمایه گذاری می کند ،شامل 2.4میلیارد دالر برای
طراحی و ساخت مرکز خدمات بیماران جدید  SickKidsو تا سقف  1.8میلیارد دالر برای طراحی و ساخت و بازسازی Ottawa
.Hospital's Civic Campus

•

با افزودن  822میلیون دالر به سرمایه گذاری در بیمارستان های انتاریو در  --2018–19بزرگترین سرمایه گذاری منفرد دولت در
بیمارستان ها طی حدود یک دهه — زمان انتظار را کاهش داده و به مشکالت ظرفیتی و پاسخگویی بهتر به نیازهای جمعیت رو به
رشد و کهنسالی انتاریو می پردازد.

•

با اختصاص سرمایۀ  1.8میلیارد دالر به تقویت خدمات برای حدود  47,000بزرگسال با معلولیت رشدی یک جامعۀ عادالنه ترمی
سازد ،از طریق رهیافتی که انتخابهای آگاهانه و شرکت فعال در جامعه را برای آنها امکان پذیر می کند.

•

با افزایش  2.3میلیارد دالر به سرمایه گذاری طی سه سال آینده به منظور کاهش ضوابط پیچیده ،تقویت کارآیی نظام و بهبود نتایج،
جهت حمایت از افرادی که به این خدمات تکیه دارند  ،از دسترسی مردم به خدمات اجتماعی حمایت می کند.
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