ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ
ਯੋਜਨਾ
ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ
ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਚਿਆਦਾ ਮਾਤਾ-ਚਪਤਾ ਨੂੁੰ
ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਿ ਪਰਾਪਤ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਚਵੱ ਿ ,
ਓਨਟਾਚਰਓ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਿ ਨੂੁੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿਆਦਾ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਿਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੁੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਤੁੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਚਵੱ ਿ $2.2 ਚਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ

ਮੁਫਤ ਪਰੀਸਕੂਲ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ

ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ
ਸਥਾਨ

ਦੇਖਭਾਲ
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਿਆਦਾਤਰ

ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ

100,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੁੰ ਉੱਿ –

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚਵੱ ਿ ਪਰੋਗਰਾਮ

ਚਕੁੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱ ਕ

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਤੱ ਕ

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੰ ਗ ਕਰਕੇ 12 ਸਾਲ

ਪਰੀਸਕੂਲ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੁੰ ਮੁਫਤ ਬਣਾ

ਪਹੁੁੰ ਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਚਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ

ਤੱ ਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ

ਕੇ ਹੋਰ ਚਿਆਦਾ ਚਕਫਾਇਤੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ

ਚਰਹਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਚਵੱ ਿੋਂ

ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੂੁੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਅਤੇ

ਵਾਲੀ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ

ਲਗਭਗ 60 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਸਬਚਸਡੀਆਂ

ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱ ਕ

ਚਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਬੱ ਿੇ ਵਾਲੇ ਪਚਰਵਾਰ

ਵਾਲੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਚਵੱ ਤੀ

ਚਬਹਤਰ ਪਹੁੁੰ ਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ।

ਲਈ ਔਸਤਨ $17,000 ਬਿਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਸਹਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਬਿਤਾਂ ਨੂੁੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਚਜਹੜੀਆਂ ਪਚਰਵਾਰ ਫੁੱ ਲ-ਡੇ
ਚਕੁੰ ਟਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2018 Ontario Budget

ਮੁਫਤ ਪਰੀਸਕੂਲ
ਓਨਟਾਚਰਓ:
•

ਚਸਤੁੰ ਬਤ 2020 ਚਵੱ ਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਚਕੁੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱ ਕ
ਪਰੀਸਕੂਲ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੁੰ ਚਬਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਤੀ ਬੱ ਿੇ ਲਈ ਔਸਤਨ $17,000 ਦੀ
ਬਿਤ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ।

•

ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਚਵੱ ਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਕ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਚਵੱ ਿ 10,000 ਪਰੀਸਕੂਲ ਿਾਇਲਡ
ਕੇਅਰ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਚਮਊਚਨਟੀ ਚਵੱ ਿ ਅਧਾਰਤ 4,000 ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਚਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ $534 ਚਮਲੀਅਨ ਦਾ
ਚਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ ।

•

ਪਰਾਂਤ ਭਰ ਚਵੱ ਿ 45,000 ਨਵੇਂ ਲਸੁੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂੁੰ ਜੀ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਫੁੰ ਚਡੁੰ ਗ ਚਵੱ ਿ ਪੁੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਚਵੱ ਿ

$1.6 ਚਬਲੀਅਨ ਦਾ ਚਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ।

ਪਹੁੁੰ ਚ ਨੂੁੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਜ਼ਸਸਟਮ ਨੂੁੰ ਸੁਧਾਰਨਾ
ਓਨਟਾਚਰਓ:
•

ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਿ ਨੂੁੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿਆਦਾ ਓਨਟਾਚਰਓ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਜੱਤਯੋਗਤਾ ਨੂੁੰ ਵਧਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ ਚਤੁੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਚਵੱ ਿ ਵਾਧੂ $2.2 ਚਬਲੀਅਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ।

•

ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਿ ਭਾਈਿਾਚਰਆਂ ਚਵੱ ਿ 1,800 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੂੁੰ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ, ਸਚਭਆਿਾਰਕ
ਰੂਪ ਨਾਲ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਬੱ ਿੇ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ ।

•

ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਿ ਭਾਈਿਾਚਰਆਂ ਨੂੁੰ ਚਰਿਰਵ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਤੁੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਚਵੱ ਿ
$40 ਚਮਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੁੰ ਚਡੁੰ ਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ।

•

ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱ ਖਣ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਵਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਚਵੱ ਿ ਚਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ ।

•

ਇਹ ਗਰੁੰ ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਗੱ ਚਰਡ ਚਵਕਸਤ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ ਚਕ ਵਧੀਆ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਜਾਣਕਾਰ ਚਸੱ ਚਖਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ।
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