دیکھ بھال اور موقع
فراہم کرنے کا
منصوبہ
دیکھ بھال کا منصوبہ
چونکہ معیشت میں تبدیلی آتی رہتی ہےاس وجہ سے بہت سے لوگ بڑھتا ہوا دباؤ محسوس کررہے ہیں جسکی وجہ سے انھیں اپنی
اور اپنے پیار کرنے والوں کی دیکھ بھال کرنے میں مشکل ہورہی ہے۔ ان مشکالت سے نبٹنے کے لیے حکومت تمام صوبے میں
دیکھ بھال اور خدمات میں زیادہ سرمایہ کاری کر رہی ہے جس پر لوگ انحصار کرتے ہیں۔ اس ذریعے سے خاندان جو دباو
محسوس کررہے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے انھیں ہر موقع دے رہی ہے تاکہ وہ اپنے پیاروں کی دیکھ بھال کرسکیں اور آگے بڑھ
سکیں۔

 65سے زائد عمر افراد کے لیے
مفت نسخہ جاتی دوائیں

دانتوں کے اور دواؤں کے اخراجات
میں کمی النا

تمام  ۶۵سال اور اس سے زائد عمر
کے لوگوں کے لیے نسخہ جاتی دوائیں
کامال” مفت کرنا ،اس بات کو یقینی
بناتے ہوئے کہ کوئی بھی عمر رسیدہ
شہری کبھی بھی ضروری دواوں کے
بغیر نہ جائے۔ اونٹیریو ڈرگ بینیفٹ
کی ساالنہ کٹوتی اور باہمی ادائیگی کو
ختم کرنا جس سے ایک اوسطا”
اونٹیریو کے عمر رسیدہ فرد کو ۲۴۰
ڈالر کی بچت ہوگی۔

نیو اونٹیریو ڈرگ اور ڈینٹل پروگرام کو
متعارف کروانا ۸۰ ،فیصد تک واپس
کرنا ،زیادہ سے زیادہ  ۴۰۰۰ڈالر ایک
فرد کے لیے ۶۰۰ ،ہر جوڑے کے لیے
اور  ۷۰۰چار افراد پر مشمتمل خاندان
کے لیے ،اہل نسخہ جاتی دواوں اور
دانتوں کے اخراجات کے لیے ساالنہ ،ان
لوگوں کے لیے جن کے پاس کام کرنے
والی جگہ پر صحت سے متعلق فوائد
حاصل نہیں ہیں یا انکے پاس اونٹیریو
پلس نہیں ہے۔

بچوں کی زیادہ دیکھ بھال ،زیادہ انتخاب
ڈھائی سال کی عمر کے بچوں کوکنڈر
گارٹن کی اہلیت تک مفت پر ی سکول
کی فراہمی کرکے خاندانوں کو ٰ
اعلی
معیار کی چائلڈ کئرمہیا کرکے بچت کو
بڑھانا جو وہ پورے دن کے کنڈر گارٹن
سے حاصل کرینگے ،ایک بچے کے
خاندان کو  ۱۷،۰۰۰کی بچت ،اوسطا"
کرتے ہوئے۔

ہم خاندانوں کودیکھ بھال کے حصول میں جب انھیں دیکھ بھال کی ضرورت ہو کیسے مدد کر رہے ہیں
اونٹیریو ہے:



ڈھائی سال کی عمر کے بچوں کوکنڈر گارٹن کی اہلیت تک مفت پر ی سکول کی فراہمی کرکے خاندانوں کو ٰ
اعلی معیار
کی چائلڈ کئرمہیا کرنا اور بچت کو بڑہانا جو وہ پورے دن کے کنڈر گارٹن سے حاصل کرینگے ،ایک بچے کے خاندان
کو اوسطا" ۱۷،۰۰۰کی بچت کرواتے ہوئے۔



نیو اونٹیریو ڈرگ اور ڈینٹل پروگرام کو متعارف کروانا ۸۰ ،فیصد تک واپس کرنا ،زیادہ سے زیادہ  ۴۰۰۰ڈالر ایک فرد
کے لیے ۶۰۰ ،ہر جوڑے کے لیے اور  ۷۰۰چار افراد پر مشمتمل خاندان کے لیے ،اہل نسخہ جاتی دواوں اور دانتوں

2018 Ontario Budget

کے اخراجات کے لیے ساالنہ ،ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کام کرنے والی جگہ پر صحت سے متعلق فوائد حاصل
نہیں ہیں یا انکے پاس اونٹیریو پلس نہیں ہے


بزرگوں کے لیےایک نیا سینیرز ہیلتھی ہوم پروگرام متعارف کروانا۔ یہ عمر رسیدہ لوگوں کے گھر میں رہنے کے
اخراجات سے منسلک ہے ،جہاں وہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ انہیں  ۷۵۰ڈالر تک کا فائدہ فراہم کرے گا  ۷۵سال اور اس سے
زیادہ تک کے عمر رسیدہ گھر والوں کے لیے تاکہ انہیں انکے گھروں کو برقرار رکھنے کے اخراجات میں مدد دی
جائے۔



ٰ
دماغی صحت کی دیکھ بھال اور منشیات کی خدمات کوتمام اونٹیریو میں بہتر اور تیز تر کرکے سینکڑوں ہزاروں مزید
بچوں ،نوجوانوں اور بالغوں تک رسائی دینا ،تمام فنڈنگ کو چار سالوں میں ۱۷بلین سے اوپر تک النا۔



لمبے عرصے کی دیکھ بھال کے گھر میں روزانہ کی مقدار کو ہر شخص کے لیے بڑھا کر اوسطا" چار گھنٹے تک
کرنا۔



اگلے دس سالوں کی مدت تک دیکھ بھال کے طالب لوگوں کیلئے  ۳۰،۰۰۰بستر پیدا کرنا ۲۰۲۲ ،تک  ۵،۰۰۰نئے
بستر شامل کرنا ،ان لوگوں کی مدد کرنا جو آزادانہ طور پر نہیں رہ سکتے اور انکے لئے پر سکون ماحول مہیا کرناجو
اپنی دیکھ بھال خود کر رہے ہیں۔ یہ نئے بستر ان موجودہ  ۳۰،۰۰۰بستروں کے عالوہ ہیں جو بہتر بنائے جا رہے ہیں۔



نئے ڈیمینشیا کے تشخیص شدہ لوگوں کے لیے دیکھ بھال بہتر بنانا ،چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں۔



دس سال کے عرصہ میں تقریبا  ۱۹بلین ڈالر سے درستی کرنا اور نئے ہسپتال تعمیر کرنا جس میں انٹاریو ہسپتال فار
سک چلڈرن ( سک کڈز) کے نئے پیشنٹ کیئر سینٹر کے نقشے اور تعمیر کیلئے ۴۔ ۲بلین ڈالر تک اور آٹوا ہسپتال کے
سوک کیمپس کی تجدید نقشے اور تعمیر کیلئے ۸۔ ۱بلین ڈالر تک شامل ہے۔



انتظار کا وقت کم کرنا ،گنج ٗاش کے ٗ
مسائل سے عہدہ برآ ہونا ،اور انٹاریو کی بڑھتی اور معمر ہوتی آبادی کی ضروریات
کو بنانا ،بذریعہ انٹاریو ہسپٹالز  ۲۰۱۸۔۔۔۔ ۲۰۱۹میں مزید  ۸۲۲ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ۔۔۔۔۔ تقریبا دس سال میں
ہسپتالوں میں حکومت کی واحد بہت ہی بڑی سرمایہ کاری ۔



تقریبا  ۴۷،۰۰۰بالغان کیلئے جن میں نشونمائی معذوری ہے کی خدمات کیلئے ۸۔ ۱ڈالر کی سرمایہ کاریسے ایک معقول
اور عمدہ معاشرے کی تعمیر کرنا ،ایسے ذریعے کی معرفت جو کمیونٹی کو با معنی انتخابات اور متحرک حصہ داری
کے قابل بناتا ہے۔



ایک اضافی ۲۔ ۳بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرکے سماجی مدد حاصل کرنے والوں کی اگلے تین سالوں میں انکی شرح
بڑھا کر ،پیچیدہ ضابطوں میں کمی کرنا اورنظام کوآسان بنا تے ہوئے ان ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔
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