
  

 

طرحی برای 
خدمات و 
 فرصت ها

 طرحی برای خدمات و فرصتها

 ، انتخاب بیشترکودکان از مراقبتخدمات بیشتر در

تعداد زیادتری از  زمانی کهاز اهمیت حیاتی برخوردار است.  خدمات مراقبت از کودکان یی که کودکان کم سن دارند،خانواده هابرای 

با  به خدمات مراقبت از کودکان مقرون به صرفۀ دسترسی دارند، انتخاب بیشتری برای بازگشت به کار خواهند داشت. والدین

  ه های انتاریو افزایش می دهد.میلیارد افزایش بودجه طی سه سال، دسترسی به خدمات مراقبت از کودکان را برای خانواد 2.2اختصاص 

  

 

 مراقبت از کودکان قبل و بعد از مدرسه

 

 

مراقبت از کودکان پیش دبستانی 

 رایگان

 

 

 فضای مراقبت از کودکان بیشتر

مراقبت  یبهتر به برنامه ها یدسترستأمین 

که  ییخانواده ها یبرا قبل و بعد از مدرسه

 قی، از طرندسال دار 12 ریفرزندان ز

 ۀمدارس به ارائ هیأت مدیرۀ ملزم ساختن

 .ییبرنامه ها در اغلب مدارس ابتدا

 

خدمات مراقبت از کودکان مقرون به   نیتأم

 برای خانواده ها با معرفی  تیفیصرفه تر با ک

 میکودکان دو و ن یبرا رایگان یدبستان شیپ

ورود به  طیکه واجد شرا یساله تا زمان

 ییبر صرف جو وه، عالدشون یکودکستان م

 .گانیاز کودکستان تمام وقت را یناش

کودک در  100,000کمک به بیش از
دسترسی به خدمات با کیفیت مراقبت 

ارائۀ حمایت مالی  — از کودکان
بیشتر از خانواده ها با پرداخت یارانه 

از این  صددر 60برای تقریباً 
 فضاهای جدید.

 

 پیش دبستانی رایگان

 انتاریو:

پیش دبستانی کامالً رایگان برای کودکان دو و نیم ساله تا زمانی که واجد شرایط ورود به کودکستان می شوند، از سپتامبر با تأمین  •

 در سال برای خانواده ها صرفه جویی مالی فراهم می کند.  17,000$ بیش از  برای هر فرزند ، به طور متوسط2020

فضای آموزشی در  4,000فضای آموزشی کودکستانی در مدارس و  10,000ینده، میلیون دالرطی شش سال آ 534با سرمایه گذاری  •

 ایجاد می کند. ، برای اطمینان از وجود ظرفیت مناسب،مراکز اجتماعی

جدید در مراکز مجاز مراقبت از  آموزشی  فضای 45,000به منظور ایجاد  در بودجۀ سرمایه ،طی زمان پنج سال ،میلیارد دالر 1.6 •

 یه گذاری می کند.سرما کودکان

 

 

 



 
2018 Ontario Budget 

Ministry of Finance  

 بهبود و افزایش دسترسی بیشتر به نظام خدمات مراقبت از کودکان 

 انتاریو:

میلیارد افزایش بودجه طی سه سال، دسترسی به خدمات مراقبت از کودکان را برای خانواده های انتاریو افزایش می  2.2با اختصاص  •

 دهد.

، خدمات مراقبت از کودکان متناسب با فرهنگ و First Nationکودک و خانواده هایشان در اجتماعات بومیان   1,800برای بیش از  •

 بهبودیافته و برنامه های کودک و خانواده ارائه می کند.

از کودکان در جوامع بومیان میلیون دالر در طول سه سال به افزایش بودجه برای برنامه های موجود و جدید مراقبت  40اختصاص  •

First Nation. 

 .حمایت می کنددستمزد، استخدام، ابقاء و بازآموزی از متخصصین مراقبت از کودکان  با بهبود بخشیدن  •

 با ایجاد معیار دستمزد، از آموزش با کیفیت کودکان توسط متخصصین  کارآمد و دانش آموخته اطمینان حاصل می کند. •

 


