
  

 

خطـــة من أجل 
 الرعاية

 والفرص

  

 خطة من أجل الرعاية 

العناية بأنفسهم وبعائالتهم.  زيد صعوبة، مما ييةقتصاداال راتتغيالرتفاع التكاليف الناجمة عن امتزايدة بسبب  ا  يواجه الناس ضغوط
 ، مما يساهمكافة أرجاء المقاطع فيالناس  عليها التي يعتمدوالخدمات في الرعاية  ستممارولمواجهة هذه التحديات، تقوم الحكومة بزيادة اال

 األمام في حياتهم.  إلى  كل ما يمكن من الفرص للعناية بأحبائهم، والتقدمب زويدهم، وتتالعائال التي تواجهها في تخفيف الضغوط
 

 

 رعاية أطفال أكثر، وخيارات أوسع

 

 

 تكلفة الدواء وعالج األسنان تخفيض

 

 

 خشخا لألوصفات دواء مجانية 
 عاما فأكثر 65البالغين من العمر 

توفير رعاية أطفال عالية الجودة وبتكلفة 
ميسورة من خالل إدخال برنامج مجاني 

لألطفال من سن للرعاية قبل سن المدرسة 
سنتين ونصف حتى التحاقهم بالروضة، 

وبالتالي توفير ما يقارب بالمتوسط من 
لكل طفل بفضل التوفير  ا  دوالر  17,000

الذي حققته العائالت من رياض األطفال 
 لليوم الكامل.

للدواء وعالج  الجديد أونتاريوإدخال برنامج 
% 80والذي يدفع تعويضات بنسبة  ،األسنان
طبية وعالجات يف الوصفات المن تكال

وهذا  ستفادة من البرنامج.األسنان المؤهلة لال
 600فراد، ولأل ا  دوالر  400يعادل باألرقام 

للعائلة المكونة  ا  دوالر  700لألزواج، و ا  دوالر 
توفر ت، ممن ال مع طفلين أشخاصمن أربعة 

ضافية من مكان إمنيات صحية أهم تديل
و ال تتوفر تغطية من برنامج أمل، الع

، +OHIP المحسن للتأمين الصحي أونتاريو
 آخر. و أي برنامج حكوميأ

للبالغين من  المجانيةتوفير الوصفات الطبية 
، لضمان توفر الدواء عاما فأكمر 65العمر 

في المقاطعة من خالل برنامج ُمسن لكل 
 +OHIP المحسنللتأمين الصحي  أونتاريو

خصومات الدفع  طريق إلغاءعن وذلك   ، 
مما يوفر  في  ،السنوية، والدفع التشاركي

 ا  دوالر  240المتوسط على كل شخص حوالي 
 سنويا.
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 فيه هاحتاجتجها في الوقت الذي حتاتكيف نساعد العائالت في الحصول على الرعاية التي 
 ما يلي:ب أونتاريو قومت

  ميسورة من خالل إدخال برنامج مجاني للرعاية قبل سن المدرسة لألطفال من سن سنتين ونصف توفير رعاية أطفال عالية الجودة وبتكلفة
لكل طفل بفضل التوفير الذي حققته العائالت من رياض األطفال  ا  دوالر  17,000حتى التحاقهم بالروضة، وبالتالي توفير ما يقارب بالمتوسط 

 لليوم الكامل.

  طبية وعالجات األسنان % من تكاليف الوصفات ال80والذي يدفع تعويضات بنسبة  ،للدواء وعالج األسنان الجديد أونتاريوإدخال برنامج
للعائلة المكونة من أربعة  ا  دوالر  700لألزواج، و ا  دوالر  600فراد، ولأل ا  دوالر  400ستفادة من البرنامج. وهذا يعادل باألرقام المؤهلة لال

 للتأمين الصحي أونتاريوو ال تتوفر تغطية من برنامج أمل، ضافية من مكان العإمنيات صحية أهم تديتوفر لتأشخاص مع طفلين، ممن ال 
 آخر. و أي برنامج حكوميأ، +OHIP المحسن

  قد  مساعدةفي بيوتهم، حيث يريدون اإلقامة. يقدم البرنامح المسنين يدرك البرنامح تكاليف عيش للمسنين . ادخال برنامج البيت الصحي
سنة لتمكينهم من العيش بصورة مستقلة والمساعدة في  75رهم اعمأ تتجاوز لمسنين في السنة للبيوت المستحقة وتعود  ا  دوالر  750إلى  تصل

   صيانة بيوتهم.

 يزيد والبالغين في أنتاريو، وهذا  نتوفير فرص أسرع وأفضل للحصول على خدمات الصحة العقلية واإلدمان لمئات اآلف من األطفال، والشبا
 مليار دوالر على مدار أربعة أعوام. 17جمالى التمويل الى إ

  في المتوسط ساعات أربعإلى ة الطويلة األمد لرعايكل شخص يعيش في دار لها قاالتي يتل اليوميةزيادة معدل ساعات الرعاية . 
  من أجل  ،2022عام سرير جديد بحلول  5,000ضافة إبما في ذلك ، سرير رعاية طويلة المدى على مدار العشرة أعوام المقبلة 30توفير

 باإلضافةة . وتأتي الزيادة في األسر  يتولون العناية بهم لمن، وتوفير راحة البال الذين لم يعد بإمكانهم العيش بصورة مستقلة شخاصمساعدة األ
  . موجود بالفعلسرير  30,000 إلى إعادة تطوير

  بالخرف بغض النظر عن مكان سكنهم.لإلصابة  ما  حدي تم تشخيصهم خصا  ش 14,000 لنحو تحسين الرعاية المقدمة 

  دوالر لتصميم وبناء  مليار 2.4دوالر على مدار عشرة سنوات في بناء وتحديث المستشفيات، بما في ذلك  مليار 19تخصيص ما يقارب من
وتاوا أدوالر في تصميم وبناء مستشفى  مليار 1.8  مبلغ استممار، و  (SickKids) المرضى األطفالمركز رعاية المرضى في  مستشفى 

 المدني. 

 ت السكان في  ظل تزايد احتياجافق الصحية  لمواجهة ر ستيعابية للمالا قدرةال مشكالت نتظار من خالل معالجةالفترة ا قليلالعمل على ت
ما يقارب عقد من خالل حكومي  ستمماراكبر أمما يشكل  ، 2019 – 2018عام مليون دوالر في  822 استممارمعدالت الشيخوخة، وذلك ب

 الزمن.

  عاقات إمن البالغين المصابين ب 47,000 لنحوالخدمات المقدمة  دوالر لتعزيز مليار 1.8 استممارالعمل على بناء مجتمع عادل من خالل
 ، والمشاركة الفاعلة في المجتمع. يق منهجية تعزز الخيارات الواعيةبالنمو، عبر تطب

 دوالر إضافي على مدار مالث سنوات بهدف زيادة  مليار 2.3 استممارجتماعية من خالل على المساعدات اال حصولالفي  شخاصدعم األ
 .حتى تتمكن من مساعدة  المحتاجين لخدماتها المنظومةجراءات إتبسيط تفيدين من المساعدات، و معدالت المس


