
  

 

خطـــة من أجل 
 الرعاية

 والفرص

  

 خدمات رعاية أطفال أكثر، وخيارات أكثر
بالغ األهمية. ال سيما وان توفر خدمات رعاية األطفال بتكلفة  ا  خدمات رعاية األطفال أمر  توافر ، ُيعدلعائالت التي لديها أطفالبالنسبة ل

مليار  2.2بقيمة  ةضافيإ اتستثمار اوفي هذه الموازنة، تخصص أونتاريو  العمل.إلى  رة يساعد اآلباء واآلمهات في اعتماد خيار العودةو ميس
  العائالت. لمزيد منطفال األية سين فرص الحصول على رعاعلى مدار الثالث سنوات القادمة للعمل على تحدوالر 

  

 

 توفير الرعاية قبل وبعد الدوام المدرسي

 

 

سن توفير رعاية مجانية لألطفال قبل 
 المدرسة

 

 

طفال األخدمات رعاية ل أكثر مراكز فتح  

تاحة الفرصة أمام العائالت التي لديها إ
للحصول سنة  12 تقل أعمارهم عنأطفال 
رعاية قبل وبعد الدوام المدرسي، للرامج بعلى 

بتوفير هذه  مدارسلزام مجالس الإمن خالل 
 البرامج في معظم المدارس االبتدائية.

جودة وبتكلفة العالية توفير رعاية أطفال 
مجاني برنامج  من خالل إدخال ميسورة

لألطفال من سن  ةمدرسسن القبل  رعايةلل
، الروضةبسنتين ونصف حتى التحاقهم 

من العائالت  التوفير الذي حققتهبفضل 
 رياض األطفال لليوم الكامل.

العمل على مساعدة أكثر من 
طفل على الحصول  100,000

ذات  أطفالعلى خدمات رعاية 
جودة عالية، من خالل تقديم 

 ثللعائالت بحي ةالمالي مساعدةال
% من 60تغطي المساعدة 

  جمالي المقاعد الجديدة.إ

 

قبل اإللتحاق بالمدرسة  طفالاأل خدمات مجانية لرعاية  

 تقوم أونتاريو بما يلي:

  والذي المدرسةسن قبل  ةالمجاني طفاللكل طفل من خالل تنفيذ برنامج رعاية األ ا  دوالر  17,000 نحوتمكين العائالت من توفير ،
 .2020 / أيلولتطبيق البرنامج في بداية سبتمبر أ، ويبدةلتحاق بالروضمن سن سنتين ونصف حتى اال طفاليستهدف األ



 
2018 Ontario Budget 

 
 
Ministry of Finance 

 مقعد  4,000و مكان لرعاية األطفال قبل سن المدرسة، مقعد  10,000 توفيرأعوام ل 6مليون دوالر على مدار  534ستثمار ا
 ة.ستيعابية المناسبالفي المرافق المجتمعية من أجل ضمان الطاقة ا

  في كافة  طفالمرخص لرعاية األ كانم 45,000ستثمار في تمويل أعوام لال على مدار خمسة دوالر مليار 1.6تخصيص مبلغ
 أرجاء المقاطعة.

 

  طفالاألخدمات رعاية  وتحسين فرص الحصول على زيادة
 تقوم أونتاريو بما يلي:

  إضافي على مدار ثالث سنوات لزيادة الوصول إلى خدمات رعاية األطفال وجعل تكلفتها ميسورة  رمليار دوال 2.2تقديم مبلغ
 بالنسبة لمزيد من العائالت في أونتاريو. 

 خدمات أسرية محسنة وذات بو  طفالاألفي تجمعات السكان األصليين ببرامج رعاية  وعائالتهم طفل 1,800 علىما يزيد  زويدت
  محتوى ثقافى مناسب.

 طفالاألرامج رعاية بلتمويل  مليون دوالر على مدار ثالث سنوات 40ضافي بقيمة إتمويل ب األصليين تجمعات السكان زويدت 
 في المحميات الخاصة بهم. بالفعل قائمةالجديدة و ال

  المهني طوير، والتواالستبقاءجراءات التوظيف ا  من خالل تحسين تعويضات العمل، و  طفالاألدعم العاملين في مجال رعاية. 

 هتمام. المعرفة واالما يكفي من ن لديهم علميمن مجودة العالية ال طفالرعاية األاستمرار تقديم جور تضمن معايير لأل وضع 

 


