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Szans
Więcej Opieki nad Dziećmi, Większy Wybór
Dostęp do opieki nad dziećmi ma kluczowe znaczenie dla rodzin z małymi dziećmi. Kiedy
większa ilość rodziców ma dostęp do taniej opieki nad dziećmi, mogą oni dokonać wyboru
powrotu do pracy. W tym Budżecie, Ontario robi dodatkową inwestycję wynoszącą ponad 2,2
miliarda dolarów w ciągu trzech lat, aby zwiększyć dostęp do opieki nad dziećmi i zmniejszyć jej
koszt dla większej liczby rodzin.

Opieka Przed i Po Szkole

Bezpłatna Opieka
Przedszkolna

Więcej Miejsc Opieki nad
Dziećmi

Zapewnianie rodzinom z
dziećmi do 12 roku życia
lepszego dostępu do
programów opieki przed i po
szkole przez wymóg, aby rady
szkolne dostarczały programy
w większości szkół
podstawowych.

Zapewnianie większej ilości
dobrej jakości i taniej opieki
nad dziećmi dla rodzin przez
wprowadzenie bezpłatnej
opieki przedszkolnej dla dzieci
w wieku od dwu i pół roku do
momentu, kiedy kwalifikują się
na przedszkole, budując na
oszczędnościach, które rodziny
uzyskują z całodniowego
przedszkola.

Pomoc dla ponad 100 000
dzieci w uzyskaniu dostępu do
wysokiej jakości opieki — i
oferowanie dodatkowego
wsparcia finansowego dla
rodzin, które otrzymują dotacje
dla około 60 procent
wszystkich nowych miejsc.

Bezpłatne Przedszkole
Ontario:
•

Oszczędza rodzinom przeciętnie 17 000 dolarów na jedno dziecko przez zapewnienie
całkowicie bezpłatnej opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku od dwu i pół roku aż do
momentu, kiedy kwalifikują się na przedszkole, zaczynając od września 2020 r.

•

Inwestuje 534 miliony dolarów w ciągu następnych sześciu lat, aby stworzyć 10 000
miejsc opieki przedszkolnej w szkołach i 4 000 w lokalnych społecznościach, aby się
upewnić, że pojemność będzie odpowiednia.

Budżet Ontario 2018

•

Inwestuje 1,6 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat w finansowanie kapitałowe, aby
stworzyć 45 000 nowych licencjonowanych miejsc opieki przedszkolnej w całej prowincji.

Zwiększanie Dostępu i Ulepszanie Systemu Opieki nad Dziećmi
Ontario:
•

Zapewnia dodatkowe 2,2 miliarda dolarów w ciągu trzech lat, aby zwiększyć dostęp do
opieki nad dziećmi i sprawić, żeby była ona tańsza dla większej liczby rodzin z Ontario.

•

Dostarcza ponad 1 800 dzieciom i ich rodzinom w społecznościach Pierwszych Narodów
ulepszonej, ważnej kulturowo opieki nad dziećmi oraz programów dla dzieci i rodzin.

•

Dostarcza społecznościom Pierwszych Narodów dodatkowe finansowanie w wysokości
40 milionów dolarów w ciągu trzech lat na nowe i istniejące programy opieki nad dziećmi
w rezerwatach.

•

Wspiera wykwalifikowanych pracowników opieki nad dziećmi przez podwyższanie ich
płac i inwestowanie w zatrudnianie, utrzymanie miejsca pracy i rozwój zawodowy.

•

Opracowuje siatkę płac, aby zagwarantować, że wysokiej jakości opieka nad dziećmi
stale będzie dostarczana przez zaangażowanych i pełnych wiedzy pedagogów.
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