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 طرحی برای خدمات و فرصتها
 وزارت دارایی
 برجستهمورد  ۱۰:  ۲۰۱۸بودجه انتاریو 

 
، مراقبت های خانگی و مراقبت از کودکانطرح استان شامل سرمایه گذاری های چشمگیر جدیدی در خدمات بهداشتی درمانی، 

  ، و تدابیر جدید برای ایجاد فرصت های بیشتر برای مردم سراسر  انتاریو می باشد. نکات برجستۀ آن عبارتند از:سالمت روان

 

 +OHIPساله و باالتر از طریق  65همۀ افراد داروهای نسخه ای رایگان برای  .1
ر و حصول اطمینان از اینکه هیچ ساله وباالت 65برای همۀ افراد  داروهای نسخه ایرایگان کردن 

حذف بخش قابل کسر سالیانۀ مزایای دارویی  با. شهروند سالمندی هرگز بدون داروهای مورد نیاز نماند

 $240، ساالنه به طور متوسط،  حدود و پرداخت مشارکتی (Ontario Drug Benefit)انتاریو
دنبال به  (+OHIP)توسعۀ خدمات بیمۀ سالمتی انتاریو  این .همراه داردهر فرد به  یبرا ییصرفه جو

ارائه می انتاریو  2017بودجۀ در سال  25زیرداروهای نسخه ای رایگان برای همۀ افراد  معرفی
 شود.

 

 

 بیشتر انتخابهای ،بیشتر خدمات مراقبت از کودکان .2
 یبرا یدبستان شیپ رایگان کردن با مقرون به صرفه تر با کیفیت و خدمات مراقبت از کودکان  نیتأم  

این  بطور متوسط   .شوند یورود به کودکستان م طیکه واجد شرا یساله تا زمان میکودکان دو و ن
 کیبا  یخانواده ا یبراها  نهی$ در هز17,000معادل  ییصرفه جو

ثابت شده که  .کودکستان تمام وقت رایگان، عالوه بر صرف جویی ناشی از  دباش یفرزند م 
 آموزشهای اولیه عملکرد بهتر کودکان در طول زندگی را موجب می شود.

 

 

  برنامۀ جدید دارو و دندانپزشکی انتاریو .3
(، Ontario Drug and Dental Programمعرفی برنامۀ جدید دارو و دندانپزشکی انتاریو )

$ برای 400دارویی و دندانپزشکی واجد شرایط، تا سقف ساالنۀ  درصد هزینه های 80بازپرداخت تا 
برای خانواده هایی  ،نفره با دو بچه 4$ برای خانواده ای 700$ برای هر زوج و 600هر فرد مجرد، 

یا برنامۀ دولتی دیگری   +OHIPکه از طریق محل کار بیمۀ تکمیلی دریافت نمی کنند یا زیر پوشش  
 نیستند.

 

 

 برنامۀ خانۀ سالمت برای سالمندان .4
. این (Seniors’ Healthy Home Programبرنامۀ جدید خانۀ سالمت برای سالمندان ) معرفی
می پردازد. این را  در خانه، جایی که مایلند بمانند افراد مسن ترزینه های مربوط به زندگی ه برنامه

ساله و  75واجد شرایط متعلق به سالمندان $ برای خانه های 750برنامه مزایای ساالنه ای معادل 
 ه های حفظ و نگهداری خانه هایشانبه منظور کمک به آنها برای زندگی مستقل و کاهش هزین را باالتر

 تامین میکند.
 

 

 تر، خدمات بهتر مجهز. بیمارستان های 5
رسیدگی به مشکل ظرفیت ، کاهش زمان انتظار، به خدمات رارائۀ دسترسی بهتبهسازی بیمارستان ها با 

 هیسرما یدالر ونیلیم 822 ایشبا افزجمعیت رو به رشد و سالخوردگی  هایازین بهبهتر  و پاسخگویی
 یده ساله،  برا یدوره ا یط ،دالر اردیلیم 19حدود سرمایه گذاری  نیهمچن ،  19–2018 در یگذار

 .مارستانهایب یساخت و نوساز
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  سالمت رواناهمیت  . 6
 برای صدها هزار و اعتیاد دمات درمانی مربوط به سالمت روانبه خ بهتر و سریعتر دسترسی تأمین

میلیارد دالر در  17که کل بودجۀ اختصاصی را به  —کودک، جوان و بزرگسال در سراسر انتاریو 
 طی چهار سال می رساند.

 

 

 .مراقبت خانگی برای سالمندان7
در خدمات  ساعت زمان بیشترمیلیون  2.8، شامل خانه و جامعهدر به مراقبت بیشتر دسترسی تأمین 

 .سه سال آیندهمیلیون دالر، طی  650با سرمایه گذاری ، ویزیت پرستار  248,000حمایتی شخصی و 
 

 

 رفع موانع برای افرادی که معلولیت رشدی دارند. 8
 حدود به تقویت خدمات برای لیارد دالرمی 1.8با اختصاص سرمایۀ  تر عادالنه ۀساخت یک جامع

بزرگسال با معلولیت رشدی از طریق رهیافتی که انتخابهای آگاهانه و شرکت فعال در جامعه  47,000
      را برای آنها امکان پذیر می کند. 

 

 

 با شهریه رایگان حمایت از موفقیتهای تحصیلی.9
دانشجو در تمامی سنین. شهریۀ رایگان یا  225,000برای بیش از  رایگان شهریۀ کالج ودانشگاهارائۀ 
آمد و با درآمد متوسط تعلق می گیرد؛ شهریه برای خانواده هایی که تا سقف دربه خانواده های کم  کمتر

درآمد دارند  175,000$درآمد دارند رایگان است و دانشجویان خانواده هایی که تا سقف  $90,000
 تند.هس ایط دریافت کمکهای مالینیز واجد شر

 

 

 افزایش حداقل دستمزد و ایجاد مشاغل خوب.10
میلیون نفر در سراسر انتاریو، پس از انتظاری طوالنی  با افزایش حد اقل  1.2ارتقاء دستمزد  تأمین

. 2019$  در ساعت از اول ژانویۀ  15و   2018$  در ساعت از اول ژانویۀ  14دستمزد به 
 Good Jobs and Growth)همچنین استان طی سه سال،  از طریق  طرح مشاغل خوب و توسعه 

Plan)،  $935 یه گذاری بر روی ، سرماکسب و کارهاحمایت از  میلیون دالر بودجه  جدید به
 التحصیالن و کمک به جذب مشاغل خوب با پرداخت مناسب اختصاص می دهد. غدانشجویان و فار

 

 


