خطـــة من أجل
الرعاية
والفرص
خدمات رعاية أطفال أكثر ،وخيارات أكثر
أمر بالغ األهمية .ال سيما وان توفر خدمات رعاية األطفال بتكلفة
بالنسبة للعائالت التي لديها أطفالُ ،يعد توافر خدمات رعاية األطفال ا
ميسورة يساعد اآلباء واآلمهات في اعتماد خيار العودة إلى العمل .وفي هذه الموازنة ،تخصص أونتاريو استثمارات إضافية بقيمة  2.2مليار
دوالر على مدار الثالث سنوات القادمة للعمل على تحسين فرص الحصول على رعاية األطفال لمزيد من العائالت.

فتح مراكز أكثر لخدمات رعاية األطفال

توفير رعاية مجانية لألطفال قبل سن

توفير الرعاية قبل وبعد الدوام المدرسي

المدرسة
العمل على مساعدة أكثر من

توفير رعاية أطفال عالية الجودة وبتكلفة

 100,000طفل على الحصول

ميسورة من خالل إدخال برنامج مجاني

على خدمات رعاية أطفال ذات

للرعاية قبل سن المدرسة لألطفال من سن

جودة عالية ،من خالل تقديم

سنتين ونصف حتى التحاقهم بالروضة،

المساعدة المالية للعائالت بحيث

بفضل التوفير الذي حققته العائالت من

تغطي المساعدة  %60من

رياض األطفال لليوم الكامل.

إتاحة الفرصة أمام العائالت التي لديها

أطفال تقل أعمارهم عن  12سنة للحصول

على برامج للرعاية قبل وبعد الدوام المدرسي،
من خالل إلزام مجالس المدارس بتوفير هذه
البرامج في معظم المدارس االبتدائية.

إجمالي المقاعد الجديدة.

خدمات مجانية لرعاية األطفال قبل اإللتحاق بالمدرسة
تقوم أونتاريو بما يلي:


الر لكل طفل من خالل تنفيذ برنامج رعاية األطفال المجانية قبل سن المدرسة ،والذي
تمكين العائالت من توفير نحو  17,000دو ا
يستهدف األطفال من سن سنتين ونصف حتى االلتحاق بالروضة ،ويبدأ تطبيق البرنامج في بداية سبتمبر /أيلول .2020
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استثمار  534مليون دوالر على مدار  6أعوام لتوفير  10,000مقعد مكان لرعاية األطفال قبل سن المدرسة ،و  4,000مقعد
في المرافق المجتمعية من أجل ضمان الطاقة االستيعابية المناسبة.



تخصيص مبلغ  1.6مليار دوالر على مدار خمسة أعوام لالستثمار في تمويل  45,000مكان مرخص لرعاية األطفال في كافة
أرجاء المقاطعة.

زيادة وتحسين فرص الحصول على خدمات رعاية األطفال
تقوم أونتاريو بما يلي:


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



تزويد ما يزيد على  1,800طفل وعائالتهم في تجمعات السكان األصليين ببرامج رعاية األطفال وبخدمات أسرية محسنة وذات
محتوى ثقافى مناسب.



تزويد تجمعات السكان األصليين بتمويل إضافي بقيمة  40مليون دوالر على مدار ثالث سنوات لتمويل برامج رعاية األطفال
الجديدة والقائمة بالفعل في المحميات الخاصة بهم.



دعم العاملين في مجال رعاية األطفال من خالل تحسين تعويضات العمل ،واجراءات التوظيف واالستبقاء ،والتطوير المهني.



وضع معايير لألجور تضمن استمرار تقديم رعاية األطفال العالية الجودة من معلمين لديهم ما يكفي من المعرفة واالهتمام.
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