
  

 

 

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ  
ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ  
ਯੋਜਨਾ 
 

 
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ 
ਜਜਵੇਂ ਅਰਥ ਜਵਵਸਥਾ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਜਰਵਾਰ ਲਾਗਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਦਬਾਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਪਆਜਰਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਜਿਆਦਾ ਮ੍ੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਹ ਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਤ 
ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਜਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਜੰਨਹ ਾਂ ਤੇ ਪਰਾਂਤ 
ਭਰ ਜਵੱਚ ਲੋਕ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਪਆਜਰਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਹਰ ਮ੍ੌਕਾ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ। 

 

 
ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ, ਹੋਰ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ 

 

 
ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਖਰਜ਼ਚਆਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣਾ 

 

 
65+ ਲਈ ਮਫੁਤ ਜ਼ਨਰਜ਼ਦਸ਼ਟ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 

ਢਾਈ ਸਾਲ ਦ ੇਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਜਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ 
ਪਰੀਸਕ ਲ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨ ੰ  ਮ੍ੁਫਤ 
ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਜਕਫਾਇਤੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ 
ਮ੍ੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ 
ਪਜਰਵਾਰ ਲਈ ਔਸਤਨ $17,000 
ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ,ਉਨਹ ਾਂ ਬਚਤਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ 
ਹੋਏ ਜਜਹੜੀਆਂ ਪਜਰਵਾਰ ਫੁੱ ਲ-ਡੇ 
ਜਕੰਟਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਓਨਟਾਜਰਓ ਡਰੱਗ ਐਡਂ ਡੈਂਟਲ 
ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨਾ ਕੰਮ੍ ਦੇ  
ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ 
ਜਾਂ OHIP+ ਜਾਂ ਜਕਸੀ ਹੋਰ ਸਕਰਾਰੀ 
ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਰਜਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਯੋਗ ਖਰਜਚਆਂ ਲਈ, 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ - 
ਪਰਤੀ ਇਕੱਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ $400, 
ਹਰ ਜੋੜੇ ਲਈ $600 ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਜਚਆਂ 
ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਜਰਵਾਰ 
ਲਈ $700 - ਦੇ ਅਜਧਕਤਮ੍ ਤੱਕ 
ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ । 

OHIP+ ਰਾਹੀਂ, 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਉਮ੍ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਜਦਸ਼ਟ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਮ੍ੁਫਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰੁਗ 
ਨਾਗਜਰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਿਰ ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਜਹੰਦਾ। ਓਨਟਾਜਰਓ ਡਰੱਗ 
ਬੈਨੇਜਫਟ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਪੇ 
ਨ ੰ  ਖਤਮ੍ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਓਨਟਾਜਰਓ ਦੇ 
ਔਸਤ ਬਿਰੁਗ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $240 
ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਅਸੀਂ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ 

ਓਨਟਾਜਰਓ: 
• ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਚਆ ਂਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਜਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪਰੀਸਕ ਲ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨ ੰ  ਮੁ੍ਫਤ ਬਣਾ ਕ ੇਹੋਰ 

ਜਿਆਦਾ ਜਕਫਾਇਤੀ ਗਣੁਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁ੍ਹੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਜਰਵਾਰ ਲਈ ਔਸਤਨ $17,000 
ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਬਚਤਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਂਦਾ ਹ ੈਜਜਹੜੀਆ ਂਪਜਰਵਾਰ ਫੁੱ ਲ-ਡੇ ਜਕੰਟਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

• ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਓਨਟਾਜਰਓ ਡਰੱਗ ਐਡਂ ਡੈਂਟਲ ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ੍ ਦ ੇਸਥਾਨ ਤੇ ਜਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ 
ਜਾਂ OHIP+ ਜਾਂ ਜਕਸੀ ਹੋਰ ਸਕਰਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਰਜਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ

ਦਵਾਈਆਂ ਅਤ ੇਦੰਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗ ਖਰਜਚਆ ਂਲਈ, 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ - ਪਰਤੀ ਇਕੱਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ $400, ਹਰ ਜੋੜੇ ਲਈ $600 

ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਜਚਆ ਂਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਪਜਰਵਾਰ ਲਈ $700 - ਦ ੇਅਜਧਕਤਮ੍ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। 

• ਨਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰਿ ਹੈਲਦੀ ਹੋਮ੍ ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਰੇੀ ਉਮ੍ਰ ਦੇ ਬਿਰੁਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਵੱਚ, ਜਜਥੇ 
ਉਹ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਰਜਹਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨ ੰ  ਮ੍ਾਨਤਾ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮ੍ਰ ਦੇ 

ਬਿਰੁਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਤਮ੍ਜਨਰਭਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ- 
ਰੱਖਾਅ ਦੇ ਖਰਜਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $750 ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮ੍ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

• ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਬੱਜਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਨਟਾਜਰਓ ਭਰ ਜਵੱਚ ਮ੍ਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਅਤੇ ਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਬਹਤਰ ਅਤ ੇਜਿਆਦਾ ਤੇਿ ਪਹੰੁਚ ਮ੍ਹੱੁਈਆ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ - ਕੁਲ ਫੰਜਡਗ ਨ ੰ  ਚਾਰ 
ਸਾਲਾਂ ਜਵੱਚ $17 ਜਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਤੱਕ ਜਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। 

• ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ੍ ਕੇਅਰ ਹੋਮ੍ ਜਵੱਚ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਜਮ੍ਲਣ ਵਾਲੀ ਰੋਿਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਚਾਰ ਘੰਜਟਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 

ਤੱਕ ਵਧਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

• ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਵੱਚ 30,000 ਨਵੇਂ ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ੍ ਦੇਖਭਾਲ ਬੈੈੱਡ ਵਧਾ ਕੇ – 2022 ਤੱਕ 5,000 ਨਵੇਂ ਬੈੈੱਡ ਜੋੜ ਕੇ 
- ਅਜਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਆਤਮ੍ਜਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਮ੍ਾਨਜਸਕ ਸ਼ਾਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੈੈੱਡ ਮ੍ੁੜ ਕੇ ਜਵਕਸਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ 30,000 
ਮ੍ੌਜ ਦਾ ਬੈੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। 

• ਜਡਮ੍ੇਨਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੁਣੇ- ਹੁਣੇ ਪਜਹਚਾਣ ਹੋਏ 14,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਂ ਜਕ ਉਹ ਜਕਥੇ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ, 

ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।  
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• ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਨਰਮ੍ਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਵੱਚ ਲਗਭਗ $19 ਜਬਲੀਅਨ ਦਾ ਜਨਵੇਸ਼ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਜਸਕ ਜਕਡਿ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਡਿਾਇਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ  $2.4 ਜਬਲੀਅਨ 
ਤੱਕ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਸਜਵਕ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਮ੍ੁੜ ਜਵਕਾਸ ਲਈ $1.8 ਜਬਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਹਨ। 

• ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਜਬਹਤਰ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਜਮ੍ਆਂ ਨ ੰ  ਘਟਾ ਕੇ, ਸਮ੍ਰੱਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮ੍ੁੱ ਜਦਆਂ ਨਾਲ ਨਜਜੱਠ 
ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਤੇ 2018-19 ਜਵੱਚ $822 ਜਮ੍ਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧ  ਜਨਵੇਸ਼  – ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਜਵੱਚ 
ਜਕਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਵੇਸ਼ – ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਜਰਓ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ 

ਜਬਰਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਜਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ । 

• ਜਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 47, 000 ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਅਜਜਹੀ ਪਹੰੁਚ ਰਾਹੀਂ ਮ੍ਿਬ ਤ ਕਰਨ 
ਲਈ  $1.8 ਜਬਲੀਅਨ ਦਾ ਜਨਵਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾ ਜਨਆਂਪ ਰਨ ਸਮ੍ਾਜ ਦਾ ਜਨਰਮ੍ਾਣ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਜਹੜੀ ਸ ਜਚਤ 

ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮ੍ਾਜ ਜਵੱਚ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ ੰ  ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।  

• ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਜਨਯਮ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ, ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਬਹਤਰ ਸਹਾਰਾ ਦਣੇ ਲਈ 

ਨਤੀਜਜਆ ਂਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਜਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਜਵੱਚ $2.3 ਜਬਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧ  ਜਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮ੍ਾਜਜਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੋਸ਼ਲ 
ਅਜਸਸਟੈਂਸ) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ।    
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