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تقديم خطة الرعاية والفرص

تواصل أونتاريو االتستماار في الرعاية الصحية ،ورعاية األطفال ،والصحة العقلية
أصدرت الحكواة اليوم اوازنة عام  ،2018والتي تتضان اتستماارات إضافية هااة في الرعاية الصحية ،ورعاية الانازل ،ورعاية األطفال.
واجراءات جديدة لخلق فرص عال لجايع التسكان في الاقاطعة .وتركز الاوازنة أيضا على الابادرات التي تتستهدف جعل الحياة أقل تكلفة
وتوفر األان الاالي في ظل التغيرات االقتصادية التسريعة.
يكتتسب اقتصاد أونتاريو القوة ،ويالحظ انخفاض اعدل البطالة ووصولها إلى أدني اتستوى على ادار العقدين الااضيين ،ولكن اع ارتفاع
تكاليف الحياة وصعوبة الحصول على وظائف اتستقرة وطويلة الادى ،يعانى التسكان في توفير العناية ألنفتسهم وعائالتهم .ولاواجهة اتتساع
الفجوة في الاجاتع جراء التغيرات االقتصادية ،تخطط الحكواة لبناء أونتاريو اكمر عدال وجودة ان خالل دعم الجايع في الاقاطعة بتوفير
الرعاية والفرص الالزاة للتقدم إلى األاام في الحياة.
قدم اليوم تشارلز تسو از وزير الاالية الاوازنة إلى التسلطة التشريعية ،وفي حال اعتاادها فإن ذلك يعني قيام أونتاريو بتوتسيع برنااج أونتاريو
للتأاين الصحي الاحتسن  OHIP+ليشال توفير األدوية الاجانية لكل شخص بلغ ان العار  65تسنة أو أكمر ،وتحتسين الرعاية في اجاالت
الصحة العقلية واإلداان ،وادخال التعليم اا قبل الادرتسة لألطفال ان عار تسنتين ونصف حتى تسن االلتحاق بالروضة.

االتسثمار في ال عرية
تتساعد أونتاريو على تخفيف الضغوط الاتزايدة التي تواجه األفراد والعائالت ،وذلك بتزويدهم بالفرص للعناية بأحبائهم:


تم تطبيق برنامج البيت الصحي للمسنين  .يدرك البرنامح تكاليف عيش المسنين في بيوتهم ،حيث يريدون اإلقامة .يقدم البرنامح
إعانة قد تصل إلى  750دوالراً سنويا ً للبيوت المستحقة وتعود لمسنين تجاوزت أعمارهم  75سنة لتمكينهم من العيش بصورة
مستقلة وتعويضهم عن تكاليف صيانة بيوتهم.



إدخال برنامج أونتاريو الجديد لألدوية وعالج األسنان ،والذي يسدد تعويضات بنسبة  %80من تكاليف الوصفات الطبية
وعالجات األسنان المؤهلة لالستفادة من البرنامج ،وهو ما يعادل باألرقام  400دوالراً لألفراد ،و 600دوالراً لألزواج ،و700
دوالراً للعائلة المكونة من أربعة اشخاص مع طفلين ،ممن ال تتوفر لهم تأمينات صحية إضافية من مكان العمل ،أو ال تتوفر لهم
تغطية من برنامج أونتاريو المحسّن للتأمين الصحي  ،OHIP+أو أي برنامج حكومي آخر.



تمكين العائالت من الحصول على رعاية أطفال ميسرة من خالل توفير رعاية قبل اإللتحاق بالمدرسة لألطفال من سن سنتين
تمكين العائالت من الحصول على رعاية أطفال عالية الجودة وميسورة التكلفة من خالل توفير رعاية مجانية قبل االلتحاق
بالمدرسة لألطفال من سن سنتين ونصف حتى االلتحاق بالروضة ،وبالتالي توفير نحو  17,000دوالراً لكل طفل في المتوسط،
ويأتي ذلك عالوة على ما تحقق للعائالت من توفير من خالل برنامج الروضة طوال الوقت .من المعلوم أن التعلم من سن مبكرة
يعمل على تحسين التحصيل األكاديمي لألطفال على مدار حياتهم.
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توفير خدمات أفضل وأسرع لمئات اآلآلف من األطفال والشبان والبالغين في كافة انحاء أونتاريو ،مما يزيد إجمالي االستثمارات
إلى  17مليار دوالر على مدار أربعة أعوام.



تحسين المستشفيات من خالل تحسين فرص الحصول على رعاية أفصل ،وبالتالي تقليل فترات االنتظار ومعالجة مشكالت
القدرة االستيعابية من خالل استثمار  822مليون دوالر إضافية في المستشفيات ،مما يشكل أكبر استثمار حكومي في قطاع
المستشفيات على مدار عقد من الزمن .وتقوم المقاطعة أيضا باستثمار  19مليار دوالر على مدار عشر سنوات في بناء وتجديد
المستشفيات من أجل تقديم خدمات أسرع وأفضل للسكان.



توفير  30,000سرير جديد للرعاية الطويلة المدى على مدار  10سنوات ،مما يُضيف  5,000سريرا بحلول عام – 2022
لمساعدة األشخاص الذين ال يمكنهم العيش بمفردهم وتوفير راحة البال لمن يتولون رعايتهم .تأتي األسرّة الجديدة باإلضافة إلى
 30,000سرير قائمة يُعاد تطويرها حالياً.



بناء مجتمع عادل وتعزيز الخيارات واالستقاللية من خالل استثمار  1.8مليار دوالر لتعزيز الخدمات المقدمة لنحو 47,000
من البالغين المصابين بإعاقات بالنمو وإصالح منظومة المساعدات االجتماعية بحيث تر ّكز على األشخاص وليس على القواعد
والنظم.

جعل الحياة أقل تكلفة
تواجه العائالت ضغوطا اتزايدة -في اجاالت العال ،والاواصالت ،والنقود الاتاحة لديها ،ااا يؤمر بشكل حقيقي على حياة الناس وقدرتهم
على توفير الرعاية ألحبائهم .لذلك تقوم أونتاريو بتيتسير أاور الحياة وتوفير األان الاالي في ظل التغيرات االقتصادية التسريعة:



توفير الوصفات الطبية مجانا ً للبالغين من العمر  65أو أكثر ،لضمان توفر الدواء لكل مُسن في المقاطعة من خالل برنامج
أونتاريو للتأمين الصحي المحسن  ،OHIP+وذلك عن طريق إلغاء خصومات الدفع السنوية ،والدفع التشاركي .يوفر ذلك في
المتوسط على كل شخص حوالي  240دوالراً سنويا .يأتي هذا اإلجراء بعد إدخال صرف الدواء بالمجان لكل من تقل أعمارهم
عن  25عاما ،والذي تم تنفيذه في موازنة أونتاريو للعام .2017



توفير ائتمان ضريبي للكبار في السن عند استخدام المواصالت العامة ،مما يوفر للمسن مبلغا قد يصل إلى  450دوالراً في
السنة .وبحلول أول يوليو  ، 2017تم تخفيض تكلفة المواصالت في المتوسط بقيمة  720دوالراً للراكب في السنة عندما يقوم
بالتحويل من شبكة جو  GOللمواصالت الخط السريع الذي يربط محطة  Unionومطار بيرسون  Pearsonوشبكة
خطوط .TTC



تخفيض فاتورة كهرباء المنازل اعتبارا من أول يوليو  2017بنسبة متوسطة تقدر بحوالي  ،% 25وبنسبة  % 40إلى %50
للمستحقين من العائالت التي تسكن المناطق الريفية والعائالت ذات الدخل المحدود.

خلق الف ص للتسكرن
تواصل أونتاريو مساعدة الناس على التكيف واالزدهار في ظل اقتصاد متغير من أجل ضمان أن تبقى مقاطعة أونتاريو أفضل مكان للعيش ،والعمل،
وادارة األعمال .وفي هذا المجال تقوم أونتاريو بما يلي:



جعل رسوم التعليم في الكليات والجامعات مجانية ألكثر من  225,000طالب من كافة األعمار .البد من اإلشارة إلى أن
الرسوم المجانية متاحة للطالب المنتمين إلى عائالت ذات مستويات دخل مختلفة حتى تلك العائالت التى قد يصل دخلها إلى
 90,000دوالراً وحتى العائالت التى يصل دخلها  175,000دوالراً سنويا ،قد تكون مؤهلة لالستفادة من المساعدات المالية.



إعداد الطالب للوظائف الجيدة من خالل توفير  132مليون دوالر على مدار ثالث سنوات من أجل تطوير برامج تعليم عالي
لمواكبة التغيرات في احتياجات الطالب وأصحاب العمل ،بما في ذلك تعزير الشراكة مع أصحاب العمل المحليين وتوفير فرص
للتعلم المرن والتجريبي ،والعمل من أجل زيادة الخريجيين في مجاالت العلوم ،والتكنولوجيا ،والهندسة ،والرياضيات بنسبة
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 %25على مدار الخمس سنوات القادمة ،أي من  40,000إلى  50,000سنويا ً.



التخطيط لخلق  70,000وظيفة من خالل تجديد وتوسيع صندوق الوظائف واالزدهار مع زيادة بقيمة  900مليون دوالر خالل
العشرة أعوام المقبلة.



توفير  935مليون دوالر على مدار ثالث أعوام لتمويل خطة الوظائف الجيدة والنمو بهدف دعم قطاع األعمال في أونتاريو،
والطالب ،والخريجين ،من أجل المساعدة في جذب وظائف جيدة وذات مردود مرتفع.



جعل أماكن العمل أكثر عدالة لكل فرد وذلك بمعالجة الفجوة في أجور النساء وزيادة الشفافية في التوظيف واستصدار تشريع
يفرض اإلعالن عن رواتب الوظائف العمومية ومعاييرها.



تحقيق الزيادة التى طال انتظارها لحوالي  1.2اليون شخص ان خالل زيادة الحد األنى لألجور إلى  14دوال اًر بداية ان أول
يناير  2018والى  15دوال اًر في  1يناير .2019



تمكنت المقاطعة من تجاوز األهداف المالية في كل سنة منذ الركود االقتصادي ،ويتوقع تحقيق فائض في ميزانية عام -2017
 .2018ولكن مع بداية  2019-2018ستنفذ أونتاريو االستثمارات المطلوبة في قطاعات الرعاية ،والتي يعتمد السكان عليها
ولهذا سيكون هناك عجز طفيف في الموازنة بما ال يتجاوز  %1من إجمالي الناتج المحلي .وتبين الموازنة مسار العودة إلى
التوازن بحلول سنة  ، 2025 -2024وذلك استناداد إلى سجل أونتاريو الطويل في اإلدارة المالية الرشيدة.

إقتباس
" يزداد اقتصاد أونتاريو قوة ،ويتسجل قطاع األعاال أرقاااً قياتسية في خلق فرص العال ،وتتسجل البطالة أدنى اعدالتها على ادار العقدين
الااضيين ،الاوازنة في حالة التوازن ،ولدينا فائض بقياة  600اليون دوالر .وفي الوقت الحالي ،نتستفيد ان وضعنا الاالي القوي في تتسيير

أاور الحياة للعائالت ،وخلق فرص لقطاع األعاال في كافة أرجاء الاقاطعة .تستتضان اوازنة عام  2018اتستماارات جديدة في الرعاية
الصحية ،ورعاية األطفال ،ورعاية الاتسنين لتاكين عدد أكبر ان األتسر في التقدم في الحياة".
-

تشارلز تسو از ،وزير الاالية

حقائق سريعة


تتبني الحكومة خيار استثمار  20.3مليار دوالر على مدار السنوات الثالث القادمة لتعزيز الخدمات األساسية التي يعتمد عليها
الناس في أونتاريو ،والتركيز على المجاالت ذات األولوية للسكان في أونتاريو كالرعاية الصحية ،والتعليم ،ورعاية األطفال،
وخدمات المسنين ،والخدمات االجتماعية ،وتنمية االقتصاد ،وخلق وظائف جيدة.



اكتسب اقتصاد أونتاريو منذ فترة الركود عددا صافيا من الوظائف يزيد على  800,000وظيفة ،واستمر معدل البطالة في
االنخفاض حتى وصل إلى أدنى معدالته على مدار  17سنة في شهر فبراير /شباط  ،2018وحافظ على مستوى دون المعدل
القومي على مدار  34شهرا متصلة.



منذ بداية عام  2014واألداء االقتصادي ألونتاريو يتجاوز في معدل نموه معدالت النمو في كندا وبقية الدول الصناعية
األخرى.

مصادر إضافية


طالع ميزانية أونتاريو لعام  :2018خطة من أجل الرعاية والفرص

لمزيد من التفاصيل حول خطة الحكومة ،طالع أوراق الحقائق التالية:


ميزاينة أونتاريو لعام  :2018المالمح العشرة األولى
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تسهيل تكلفة الحياة اليومية



 وخيارات أكثر،خدمات رعاية أطفال أكثر



توفير الرعاية للمسنين



توفير فرص أسرع وأفضل للرعاية الصحية



خطة من أجل الرعاية



تعزيز تنافسية أونتاريو وخلق فرص عمل جيدة



نقاط التركيزاالقتصادي والمالي ألونتاريو
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