
   

 

اليومية  ةتكاليف الحيا سيرتي  
تكاليف  لتقليلهدف تاستثمارات استراتيجية  تنفيذمن خالل في حياتهم األعمار على التقدم  جميعتقوم مقاطعة أونتاريو بمساعدة األفراد من 

في ضمان  مهما اات تلعب دور ستثمار ن هذه االخصوصا وأ ة،متسارعال ةاالقتصادي األمن المالي في ظل التغيرات الحياة المنزلية، وتوفير
 .تنشئة األطفالاألسر و بناء للعيش والعمل و  امميز  ابقاء أونتاريو مكان

 

 لألطفال قبل سن المدرسةمجانية رعاية 

 
 65من بلغ عمره ل مجانيةدواء وصفات 

 عاما فأكثر

 

  تخفيض تكاليف الدواء وعالج األسنان

تمكين العائالت من الحصول على رعاية أطفال 
من خالل توفير  عالية الجودة وميسورة التكلفة

لتحاق بالمدرسة لألطفال من القبل امجانية رعاية 
االلتحاق بالروضة،  ىسن سنتين ونصف حت

في  دوالرًا لكل طفل 17,000 نحووبالتالي توفير 
، ويأتي ذلك عالوة على ما تحقق المتوسط

للعائالت من توفير من خالل برنامج الروضة 
 .طوال الوقت

 للبالغين من العمرتوفير الوصفات الطبية مجانًا 
في  ُمسنو أكثر، لضمان توفر الدواء لكل أ 65

ل برنامج أونتاريو للتأمين المقاطعة من خال
 عن طريق، وذلك +OHIP الصحي المحسن

خصومات الدفع السنوية، والدفع التشاركي.  إلغاء
في المتوسط على كل شخص حوالي ذلك يوفر 
 دوالرًا سنويا. 240

وعالج  لألدويةإدخال برنامج أونتاريو الجديد 
% من 80تعويضات بنسبة  يسددوالذي  ،األسنان

تكاليف الوصفات الطبية وعالجات األسنان 
يعادل  ، وهو ماستفادة من البرنامجالمؤهلة لال
دوالرًا  600فراد، ودوالرًا لأل 400باألرقام 

دوالرًا للعائلة المكونة من أربعة  700لألزواج، و
ات ينمأتوفر لهم تتشخاص مع طفلين، ممن ال أ

 لهم و ال تتوفرألعمل، ضافية من مكان اإصحية 
 للتأمين الصحي تغطية من برنامج أونتاريو

 . آخر و أي برنامج حكوميأ، +OHIP المحّسن

 

 

 المساعدة في تكاليف الحياة
ما يلي:بأونتاريو  قومت  

 2018يناير  أولدوالرًا بداية من  14إلى  األنى لألجور خالل زيادة الحد من مليون شخص 1.2 يتحقيق الزيادة التى طال انتظارها لحوال 
  .2019يناير  1دوالرًا في  15لى ا  و 

خطـــة من أجل 
 الرعاية

 والفرص

 



 برنامج البيت الصحي للمسنين . يدرك البرنامح تكاليف عيش المسنين في بيوتهم، حيث يريدون اإلقامة. يقدم البرنامح إعانة قد تصل تطبيق 
 فسنة لتمكينهم من العيش بصورة مستقلة وتعويضهم عن تكالي 75رهم اعمأ تتجاوز  مسنينلللبيوت المستحقة وتعود سنويًا دوالرًا  750إلى 

 صيانة بيوتهم. 

 جو شبكة لىإتكاليف المواصالت عندما التحويل من و قليلت GO ت / زيترانUP كسبرس وهيئة مواصالت تورنتوإ TTC 720 قيمةب 

  .للمسنين ا  دوالر 450بقيمة  2017يو يول اعتبارا من أولئتمان ضريبي اوتقديم  لكل مسافر في السنة، ا  دوالر

 للعائالت 50و % 40إلى  وبنسبة تصل ،% في المتوسط25بقيمة  2017يوليو  اعتبارا من أولتكلفة فاتورة الكهرباء المنزلية  تقليل %

  والعائالت ذات الدخل المحدود. مناطق الريفيةالمستحقة في ال

 على تكاليف وقوف السيارات عندما  50ذويهم من خالل مطالبة المستشفيات بعمل خصم بنسبة المالي على المرضى و ءتقليل العب %

  للزوار الذين تتكرر زيارتهم للمستشفى.بالنسبة تتجاوز التكلفة عشرة دوالرات، 

 ن خالل تعويضات أونتاريو تكلفة الطاقة موتقليل نبعاثات الغازية ، واالثتقليل التلو حيث تيسيير تكلفة تحديث المنازل ألصحابها من

لتركيب مضخة  ا  دوالر 20,000وحتى  ،نوافذستبدال الدوالر ال 5,000للعزل، وا  دوالر 7,200 بقيمة امالي امما قد يعني توفير، الخضراء

 دفئة أرضية. ت

  للمستفيد مبلغ  وفر، مما يلمجانبا الحأل النطاقي، من خالل توفير تطعيم كثرأة يسنة وجعلها صح 70إلى  65من عمر المسنين تسهيل حياة

  .ا  دوالر 170

 ألطفال  جراءات الروتينية الطارئةتوفير عالج األسنان الوقائي، واإلتكاليف عالج األسنان من خالل دفع العائالت المتدنية الدخل  تجنيب

 .السابعة عشرة سن دونأونتاريو 

 االستثمار في رعاية األطفال

:تقوم أونتاريو بما يلي  

  لتحاق بالمدرسة لألطفال القبل امجانية من خالل توفير رعاية  عالية الجودة وميسورة التكلفةتمكين العائالت من الحصول على رعاية أطفال

، ويأتي ذلك عالوة على ما في المتوسط دوالرا  لكل طفل 17,000 نحوااللتحاق بالروضة، وبالتالي توفير  ىمن سن سنتين ونصف حت

 .طوال الوقتمن توفير من خالل برنامج الروضة  تحقق للعائالت

  طفل على الحصول على خدمات رعاية أطفال ذات جودة عالية، من خالل تقديم المساعدة المالية  100,000العمل على مساعدة أكثر من

 % من إجمالي المقاعد الجديدة.  60للعائالت بحيث تغطي المساعدة 

 تاحة إب مدارسة مجالس القبل وبعد الدوام المدرسي من خالل مطالب الثانية عشرةدون سن  همطفالالعائالت من الحصول على رعاية أل تمكين

 بتدائية. البرامج في معظم المدارس اال ههذ

 دعم الطالب

:تقوم أونتاريو بما يلي  

  ن الرسوم المجانية ألى إطالب من كافة األعمار. البد من اإلشارة  225,000جعل رسوم التعليم في الكليات والجامعات مجانية ألكثر من

دوالرا  وحتى العائالت  90,000لى إمختلفة حتى تلك العائالت التى قد يصل دخلها ل خدعائالت ذات مستويات المنتمين إلى متاحة للطالب 

 .الماليةدات المساع من ستفادةمؤهلة لال سنويا، قد تكوندوالرا   175,000صل دخلها يالتى 

 قرض أونتاريو الطالبي  تسهيل التاهل للحصول على OSAP  للحصول على  المتزوجينو أعائالت متوسطة الدخل ل المنتمينللطالب

  .2018خريف  اعتبارا منكبر أمساعدة مالية 

 من خالل توفير كتب مناهج ومصادر تعليمية على شبكة اإلنترنت من ا  دوالر  520,000عن  طالب ما يزيد 5,000كثر من أعلى  التوفير

  المفتوحة. كتب المدرسيةلل ونتاريوأخالل مبادرة 



 أونتاريو الطالبي جعل تسديد قرض OSAP  ،ال يقل عنن يحصل على وظيفة بدخل سنوي أطالب الخريج بالدفع إال بعد فال ي   أكثر مرونة 

 دوالرا . 25,000 ، والبالغالسابق األدنى على الحد ا  دوالر 10,000 هاقدر ي بزيادةأ، ا  دوالر 35,000

 تحسين القدرة على شراء المساكن

:تقوم أونتاريو بما يلي  

  تسهيل عملية شراء المساكن ألول مرة بمضاعفة المبلغ المسترد من ضريبة انتقال الملكية لمشتري المساكن ألول مرة المؤهلين وصوال إلى

ويعني هذا أن مشتري المنازل المؤهلين في أونتاريو لن يدفعوا ضريبة نقل الملكية على أول . 2017دوالرا  اعتبارا من أول يناير  4,000

 دوالرا  من تكلفة أول منزل يقومون بشرائه. 368,000

  اإلسكان العادل.  ةأجرة المساكن ليشمل سوق اإليجار الخاص، لمساعدة سوق اإلسكان على التوازن من خالل خط التحكم فيتوسيع 

 


