Một Kế Hoạch
cho Việc Chăm
Sóc và Cơ Hội

Thêm Chỗ Giữ Trẻ, Thêm Sự Chọn Lựa
Với các gia đình có con nhỏ, việc có chỗ giữ trẻ là điều rất quan trọng. Khi có thêm phụ huynh
tiếp cận được việc giữ trẻ hợp túi tiền, họ có thể thực hiện sự chọn lựa để đi làm trở lại. Trong
Ngân Sách này, Ontario đang đầu tư thêm hơn $2.2 tỉ trong thời gian ba năm để gia tăng việc có
được chỗ giữ trẻ và tăng khả năng trang trải cho thêm nhiều gia đình nữa.

Chăm Sóc Trước và Sau
Giờ Học Tại Trường

Giữ Trẻ Miễn Phí Trước
Tuổi Đến Trường

Thêm Các Chỗ Giữ Trẻ

Dành cho các gia đình với trẻ
em cho tới 12 tuổi tiếp cận tốt
hơn các chương trình trước và
sau giờ học tại trường bằng
cách yêu cầu các hội đồng
giáo dục cung cấp các chương
trình tại hầu hết các trường
tiểu học.

Cung cấp thêm việc giữ trẻ có
phẩm chất và hợp túi tiền cho
gia đình bằng cách giới thiệu
việc giữ trẻ miễn phí cho trẻ
em từ hai tuổi rưỡi cho đến khi
các em đủ điều kiện để đi học
mẫu giáo, xây dựng trên các
số tiền tiết kiệm mà gia đình có
được từ việc đứa trẻ đi học
mẫu giáo trọn ngày.

Giúp cho hơn 100,000 trẻ em
có được chỗ giữ trẻ phẩm chất
cao — và cống hiến thêm sự
hỗ trợ tài chánh cho các gia
đình với các khoản trợ cấp cho
khoảng 60 phần trăm của tất
cả chỗ giữ trẻ mới.

Ngân Sách Ontario 2018

Miễn Phí Trước Khi Đi Học
Ontario đang:
•

Tiết kiệm cho các gia đình khoảng $17,000 cho mỗi đứa trẻ bằng cách thực hiện việc giữ
trẻ hoàn toàn miễn phí cho trẻ em từ hai tuổi rưỡi cho đến khi các em đủ điều kiện để đi
học mẫu giáo, bắt đầu vào tháng Chín năm 2020.

•

Đầu tư $534 triệu trong thời gian sáu năm tới để xây dựng 10,000 chỗ giữ trẻ trước khi
đến tuổi đi học tại các trường và 4,000 chỗ trên cơ sở cộng đồng để bảo đảm có đủ khả
năng tiếp nhận.

•

Đầu tư $1.6 tỉ trong năm năm về tài trợ vốn để tạo ra 45,000 chỗ giữ trẻ mới có giấy
phép hành nghề trong toàn tỉnh bang.

Tăng Cường Việc Tiếp Cận và Cải Thiện Hệ Thống Giữ Trẻ
Ontario đang:
•

Cung cấp thêm $2.2 tỉ trong thời gian ba năm để tăng thêm việc tiếp cận vấn đề giữ trẻ
và tăng thêm khả năng trang trải cho các gia đình Ontario.

•

Cung cấp cho hơn 1,800 trẻ em và gia đình của các em tại các cộng đồng Thổ Dân với
chương trình giữ trẻ được cải thiện, phù hợp với nền văn hóa, và các chương trình dành
cho trẻ em và gia đình.

•

Cung cấp cho các cộng đồng Thổ Dân $40 triệu trong thời gian ba năm tiền tài trợ thêm
cho các chương trình giữ trẻ mới và hiện có tại khu bản địa.

•

Hỗ trợ cho các nhân viên chuyên môn về giữ trẻ bằng cách tăng lương của họ và đầu tư
vào việc thuê mướn, lưu giữ và phát triển nghiệp vụ chuyên môn.

•

Phát triển một bảng hệ số lương để bảo đảm việc giữ trẻ có phẩm chất được tiếp tục
cung cấp bởi các nhà giáo dục có trình độ và kiến thức.

Bộ Tài Chánh

