دیکھ بھال اور موقع
فراہم کرنے کا
منصوبہ
اونٹیریو بجٹ  :۲۰۱۸دس نمایاں سرخیاں
صوبے کی منصوبہ بندی میں خفظان صحت ،بچوں کی دیکھ بھال ،گھریلو دیکھ بھال اور دماغی صحت کے شعبوں میں اہم نئی
سرمایہ کاریوں اور نئے اقدامات کے ذریعے مزید مواقع پیدا کرنا ہے۔ سرخیوں میں شامل ہیں
۱۔ اوہپ پلس کے ذریعے 65سال اور زیادہ عمر والے سبھی لوگوں کے لیے مفت نسخے والی ادویات:
اور تمام  65سال اور اس سے زیادہ معمر لوگوں کے لیے کامل طور پر مفت نسخہ جات ،ساالنہ اونٹیریو
ڈرگ بینیفٹ کی ساالنہ کٹوتی اور باہمی ادائیگی خاتمہ کرکے اوسطا" ہر شخص کے لیے ساالنہ ۲۴۰
ڈالروں کی بچت۔ اوہپ پلس کی یہ توسیع تمام  ۲۵سال سے کم عمروالوں کے لیے  ۲۰۱۷اونٹیریو بجٹ
متعارف کروانے کے بعد وقوع پذیر ہوئی ہے۔
مزید دیکھ بھال بچوں کے لیۓ اور مزید انتخاب۲۔
ڈھائی سال کی عمر والے بچوں کے لیے کنڈر گارٹن کی اہلیت تک مفت پری سکول متعارف کروانا۔ ایک
بچے والے خاندان کے لیے  ۱۷،۰۰۰ڈالر اوسطا" تک کی بچت ،اور اس سے پورے دن کی کنڈر گارٹن کی
بچت بڑھے گی۔ ابتدائی تعلیم زندگی بھر تک انکی تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوئی ہے

نیو اونٹیریو ڈرگ اور ڈینٹل پروگرام۳۔
نیو اونٹیریو ڈرگ اور ڈینٹل پروگرام کو متعارف کروانا ۸۰ ،فیصد واپس کرنا زیادہ سے زیادہ  ۴۰۰ڈالرتک
ایک فرد کے لیے ۶۰۰ ،ڈالر فی جوڑا اور  ۵۰ڈالرفی بچہ۔۔۔ ہر سال منظور شدہ نسخی ادویہ اور دانتوں کے
اخراجات ،ان کے لیے جنھیں اوہپ پلس یا دیگر سرکاری پروگرام یا کام کرنے والی جگہ پر صحت سے
متعلق فوائد حاصل نہیں ہیں۔
۴۔ بزرگوں کے لیے ہیلتھی ہوم پروگرام
نئے سینیرزہیلتھی ہوم پروگرام کا تعارف کروانا۔ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ عمر رسیدہ افراد جو گھر
میں رہنا چاہتے ہیں اس پر الگت آئے گی ۷۵ ،سے زیادہ عمر والے رہنما اہل خانہ کے لیے  ۷۵۰ڈالر ساالنہ مہیا
کرنا ،انہیں مدد پہنچانا تاکہ وہ آزادانہ طور پر رہ سکیں اور گھروں کی دیکھ بھال کے اخراجات کا ازالہ کرسکیں۔

۵۔توانا اسپتال ،بہتر دیکھ بھال
اسپتالوں کو بہتر بناکر دیکھ بھال کےلیے بہتر رسائی مہیا کرنا ،انتظار کا وقت کم کرنا اور گنجائش کے
مسائل سے نبٹنے کے لیے اور اور۲۰۱۸۔۱۹میں اونٹیریو کی بڑہتی اور عمر رسیدہ آبادی کو  ۸۲۲ملین ڈالر
کی اضافی سرمایہ کاری اسپتالوں کی تعمیر اور تجدید کے لیے دس سال کے عرصے میں تقریبا”  ۱۹بلین
ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کرنا۔
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۶۔ دماغی صحت کے معامالت
دماغی صحت کی تیز تر اور بہتر رسائی اور منشیات کی خدمات سینکڑوں ہزاروں مزید بچوں اور نوجوانوں
کواونٹیریو بھر میں مہیا کرنا۔۔۔۔ چار سالوں میں پوری فنڈنگ کو  ۱۷بلین سےزیادہ تک النا۔

۷۔ بزرگوں کے لیےگھریلو دیکھ بھال
بزرگوں کے لیے گھر اور کمیونٹی ہیلتھ کی دیکھ بھال کی خدمات کیلے زیادہ رسائی مہیا کرنے کے لیۓ
 650ملین ڈالرکی تین سال میں سرمایہ کاری ،بشمول ذاتی امداد ۲۔ ۸ملین گھنٹوں سے زیادہ اور ۲۸۴،۰۰۰
سے زیادہ نرسوں کی مالقاتیں۔

۸۔ نشوو نما ئی معذوریوں والے افراد کے لیے رکاوٹیں دور کرنا
نشوو نما ئی معذوریوں والے  ۴۷،۰۰۰بالغ افراد کی خدمات کو مضبوط کرنےکے لیے ۸۔ ۱بلین ڈالر کی سرمایہ
کاری سے ایک منصفانہ معاشرے کی تعمیر ،ایک طریقہ جس سے وہ باخبر انتخابات اور متحرک طور پرکمیونٹی
میں حصہ لینے کے قابل بن سکتے ہیں۔

۹۔ طلبہ کی کامیابی میں مدد
تمام عمر والے  ۲۲۵،۰۰۰سے زیادہ طلبہ کےلیے کالج اور یونیورسٹی کی فیس مفت کرنا۔ کم اور درمیانی
آمدنیوں کے خاندانوں والے طلبہ کے لیے مفت یا کم فیس دستیاب ہے؛  ۹۰،۰۰۰ڈالر تک کمانےخاندانوں کے
طلبہ کے لیے فیس معاف  ،اور وہ طلبہ جو ۱۷۵،۰۰۰ڈالر تک کمانے والے خاندانوں سے ہوں وہ بھی اس
مخیرانہ مدد کے اہل ہوسکتے ہیں۔
۱۰۔ کم از کم اجرت کو بڑھانا اوراچھی مالزمتیں پیدا کرنا
اونٹیریوکے طویل عرصے سے اضافہ کے منتظر۲۔ ۱ملین لوگوں کے لیےجنوری  ۲۰۱۸ ،۱سے کم از کم اجرت
۱۴ڈالر فی گھنٹہ تک بڑہانا اورجنوری  ۲۰۱۹تک  ۱۵ڈالر فی گھنٹہ تک بڑھانا۔ صوبہ تین سالوں میں گڈ جابز اینڈ
گروتھ پالن کے ذریعے ۹۳۵ملین ڈالر کی نئی فنڈنگ سےاونٹیریو کے کاروبار،طلبہ اور فارغ التحصیل طلبہ کے
لیے اچھی اور بہتر تنخواہ والی مالزمتوں کو پرکشش بنارہا ہے۔
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