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اخبار

ارائ ۀ طرحی برا ی خدما ت و فرصت ها
انتاریو به سرمایه گذاری در خدمات بهداشتی درمانی ،مراقبت از کودکان و سالمت روان ادامه می دهد
امروز ،دولت بودجۀ سال  2018را منتشر کرد ،که سرمایه گذاری های جدید چشمگیری را در خدمات بهد اشتی درمانی ،مراقبت از کودکان،
مراقبتهای خانگی ،سالمت روان و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای مردم در سراسر استان شامل می شود  .همچنین این بودجه براقدام اتی تمرکز
دارد که هزینه های زندگی را مقرون به صر فه کرده و امنی ت مالی بیشتری را در این برهه از زمان با تغییرات سریع اقتصادی بوجو د می آورند.

با پایین ترین ن رخ بیکاری در حد ود دو دهۀ اخیر اقتصاد انتاریو در حال ق وی تر شدن است .با این وجود ،در میان هزینه های رو به افزایش زندگی
و یافتن مشاغ ل با ثب ات و درازمدت ،شمار زیادی از مردم در ادارۀ زندگی خود و خانواده هایشان با چ الشهایی روبرو هستن د .همچنان که تغییرات
اقتصادی شکافهای اجتماعی را افزایش می دهند ،دولت طرحی برای ساخت انتاریویی بهتر و عادالنه تر دارد که شامل حمایت از همۀ مردم استان
و ارائۀ خدمات و فرصت های ی که بر ای پیشرفت نیاز دارند میباشد.

چارلز سوزا ،وزیر دارایی ،امروز ب ودجه را تقدیم مج لس کرد .در صورت تصویب ،انتاریو  OHIP+را با داروهای نسخه ای رایگان برای همۀ
افراد  65سا له و باالترتوسع ه می دهد ،خدمات سالمت روان و اعتیاد را بهب ود می دهد و خدمات مراقبت از کودکان پیش دبستانی رایگان برای
کودکان دو و نیم ساله تا زمان ورود به کودکستان را معرفی می کند.

سرمایه گذاری در خدمات
انتاریو به تقلیل فشارها ی رو به افزای شی که افراد و خانواده ها پیش رو دار ند کمک می کند و فرص ت ها ی ممکن برای مراقبت از عزیزان را در
اختیار ایشان قرار می دهد ،از طریق:



معرفی برنامۀ جدید خانۀ سالمت برا ی سالمندان ( .)Seniors’ Healthy Home Programاین برنامه به هزی نه ه ای مربوط به
زندگی افراد مسن تر در خانه ،ج ایی که مایلن د بمانند ،می پردازد .این برنام ه مزایای ساالنه ای معادل  $750برای خانه های واجد
شرایط متعلق به سالمندان  75سا له و باالتر را ب ه منظور کمک به آنها برای زندگی مستقل و کاهش هزین ه های حفظ و نگهداری منزلشان
تأمین می کند.



معرفی برنامۀ جدید دا رو و دندانپزشکی انتاری و ( ،)Ontario Drug and Dental Programبازپرداخت تا  80در صد هزینه
های دارویی و دندانپزشکی واجد شرایط ،تا سقف ساالنۀ  $ 400برای هر فرد مجرد $ 600 ،بر ای هر زوج و  $700برای خانواده ای
 4نفره با دو کودک ،برای خانواده هایی که از طر یق محل کار بیمۀ تکمیلی دریافت نمی کنند یا زیر پوشش  OHIP+یا برنامۀ دولتی
دیگری نیستند.



تأمین خدما ت مراقبت از کودکان با کیفیت مقرون به صرفه تر ،با رایگان کردن مراقبت از کودکان پیش دبستانی برای کودکان دو و نیم
ساله ت ا زمانی که واجد شرایط ورود به کودکستان می شوند .این اقدام ،بطور متوسط ،برای خانواده ای با یک فرزند معادل $17,000
در هزینه ها صرفه ج ویی می کند ،عالوه بر صرف ج ویی ناشی از کودکستان تمام وقت رایگان .ثابت شده که آم وزش های زود هنگام
موجب بهبود در عملکرد علمی کودکان در طول زند گی می شود.



تأمین دسترسی بهتر و سریعتر به خدمات درمانی مربو ط به سالمت روان و اعتیاد برای صدها و هزاران کودک ،جوان و بزرگسال در
سراسر انتاریو— که کل بودجۀ اختصاصی را به  17میلیارد دالر در طی چ هار سال می رساند.



بهبود بخشیدن به بیمارستان ه ا با تأمین دست رسی بهتر ،کاهش زمان انتظار ،رسیدگی به مشکل ظرفیت و پاسخگو یی بهتر به نیازهای
جمعیت رو به رشد و سالخوردگی ،با افزودن  822میلیون دالر سرمایه گذاری در  — 2018–19بزرگترین سرمایه گذاری منفرد
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دولتی در بیمارستانها طی حد ود یک دهه .استان همچنین طی دوره ای  10ساله ،حدود  19میلیارد دالر برای س اخت و نوسازی
بیمارستانها ،جهت ارائۀ خدمات درمانی بیشتر و سریعتر به مردم ،سرمایه گذاری می کند.



ایجاد  30,000تخت جدید در مراک ز مراقبت های طوالنی مدت طی  10سال آینده — با افزودن  5,000تخت جدید ت ا — 2022
برای کمک به افرادی که قادر به ادامۀ زندگی بصورت مستقل نیستند و تأمین آرامش خاطر برای کسانی که از آ نها مراقبت می کنند.
افزودن این تخت های جدید عالوه بر نوسازی  30,000تخت موجود درحال حاضرمی باشد.



ساختن جامعه ای عادالنه و افزایش امکان انتخ اب و استقالل با سرمایه گذاری  1.8میلیارد دالر در تقویت خدمات برای 47,000
بز رگسال با معلولیت های رشد ی و ایجاد تحول در نظام خدمات اجتماعی برای تمرکز بیشتر بر مردم به جای قوانین و مقررات.

مقرون به صرفه تر کردن زندگی
خانواده ها با فشارهای فزاینده ای روبرو هستن د — چه د ر محل کا ر و چه در حین رفت و آمد و چه دردفترچۀ حساب — و این تأثیری حقیقی بر
زندکی مردم و میزان توانایی ما در رسیدگی به عزیزانمان دارد .انتاریو در جهت کمک به خانواده ه ا قدم بر می دارد تا قادر به مراقبت از کودکان
و سالمندان باشند ،شامل:



رایگان کردن داروهای نسخه ای برا ی همۀ افر اد  65ساله وباالتر ،از طری ق  ، OHIP+برای حصول اطمینان از اینکه هیچ شهروند
سالمندی هرگز بدون داروه ای مورد نیاز نمی ماند .حذف بخش قابل کسر سالیانۀ مزایای دارویی انتاریو (Ontario Drug
) Benefitو پرداخت مشارکتی که ساالنه به طور متوسط  ،حدود  $240صرفه ج ویی برای هر فرد به همراه دارد .این توسعۀ
 OHIP+در ادامۀ رایگان کردن داروهای نسخه ای برای همۀ افراد زیر  25سال در بودجۀ  2017انتاریو ارائه می شود.



ارائۀ اعتبار مالی اتی ترابری عمومی که برای سالمندان تا  $450در سال صرف ه جویی به همراه دارد ،از  1جو الی  ، 2017و کاهش
هزینۀ رفت و آمد مصرف کنندۀ متوسط در حدود  $720در سال ،هنگام جابجایی مسافرین بین  ،GOشبکۀ اکس پرس  UPو .TTC



کاهش صورت حساب برق مسکونی از  1جوالی  ، 2017تا  25درصد به طور متوسط و تا سقف  40یا  50درصد برای خانواده
های روستایی و کم درآمد واجد شرایط.

ایجاد فرصت برای مردم
انتاریو ،ب ه منظور حصول اطمینان از اینکه این استان بهترین جا برای زندگی ،کار و تجارت ب اقی بماند ،به مردم کمک می کند تا با اقتصاد متغیر
سازگاری یافته و ب ه رشد خود ادامه دهند .این اقدامات عبارتند از:



ارائۀ شهریۀ کالج ودانشگاه رایگان بر ای بیش از  225,000دانشجو در تمامی سنین .شهریۀ رایگان ی ا کمتر به خانواده های کم آمد و با
درآمد متوسط تعلق می گیرد؛ شهر یه برای خانواده هایی که تا سقف  $90,000درآمد دارند رایگان است و دانشجویان خانواد ه هایی که
تا سقف  $175,000درآمد دارند نیز واجد شرایط دریافت کمکهای مالی هستند.



آماده سازی دانشجویان برای مشاغل خوب با سرمایه گذاری بیش از  132میلیون دالر طی سه سال ،در توسع ۀ برنامه های تحصیلی
باالتر از مقطع متوسطه ،که پاسخگوی نیازه ای متغیر دانشجویان و کارفرمایان باشند — شامل تقویت مشارک ت با کارفرمایان جهت
ارائۀ آموزش های تجربی و قابل انعطاف تر و افزایش شمار فارغ التحصیالن رشته ه ای علوم ،فن آوری ،مهن دسی و ریاضیات
([ )STEMبه میزان  25درصد ط ی پنج سال آینده ،از  40,000نفر به  50,000نفر در سال].



برنامه ریزی برای ایجاد و احیاء بیش از  70,000شغ ل با نوسازی و توسعۀ صندوق مشاغل و رفاه ( Jobs and Prosperity
 ) Fundبا افزودن  900میلیون دال ر طی  10سال آینده.



تأمین  $935میلیون دالرسرمایه گذاری جدید طی سه سال آینده ،در طرح مشاغل خوب و رشد (Good Jobs and Growth
) Planجهت حمایت از ک سب و کارها ،دانشجویان و فارغ التحصیالن در انتاریو و کمک به جذب مشاغل خوب با پرداخت مناسب.
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ایجاد فضای شغلی عادالنه ت ربرای ه مه با به چا لش کشیدن شکاف دستمزدی بر اساس جنسیت و افزایش شفافیت د ر مراحل استخدامی با
قانون پیشنهادی که ،در صورت تصویب شدن ،تمامی آگهی های استخدا م را ملزم به اعالم مبلغ دستمزد ی ا مقیاس حقوقی می کند.



ارائۀ ارتقاء دستمزد  1.2میلیون نفر در سراسر انتاریو ،پس از انتظاری طوالنی ،با افزایش حد اقل دستمزد به  $14در ساعت از اول
ژانویۀ  2018و  $15در ساعت از اول ژانویۀ .2019



استان از زمان رکود اقتصادی ،ه ر سال موفق به پیشی گرفتن در اهداف ما لی اش بوده و در 2017–18مازاد بودجه پیش بینی می
کند .از آغاز  ، 2018–19ا نتاریو قصد دارد سرمایه گذاری بیشتری در رسیدگی و خدمات مورد نیازمردم استان داشت ه باشد .در
نتیجه ،استان با کسری بو دجۀ مختصری برابر ب ا کمتر از یک درصد تول ید ناخالص مل ی مواجه خواهد بود.

نقل قول
"اقتصاد انتاریودر حال قوی تر شدن است ،ک سب و کارها شمار بی سابقه ای از مشاغل را بوجود آورده اند و ن رخ بیکاری در پایین ترین حد خود
در طول حدود دو دهۀ اخیر است .بو دجۀ ما به موازنه رسیده است .مازادی برابر با  $ 600میلیون دالر داریم .اکنون ،ما با استفاده از این موقعیت
مالی قوی قصد داریم در سراسر استان زندگی مقرون به صرفه تری را برای خانواده ها امکان پذیر کنیم و موقعیت ها ی کاری تازه پدید آوریم.
بودجۀ  2018شامل سرمایه گذاری های جدیدی در خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت از کودکان و سالمندان خواهد بود ت ا به پیشرفت خانواد ه های
بیشتری کمک کند".
— چارلز سوزا ،وزیر دارایی

حقایق کوتاه


دولت قصد دارد سرمایه گذاری های جدیدی بالغ بر  20.3میلیارد دالردر خدمات عمومی حی اتی که مر دم به آن تکیه دارند داش ته باشد،
با تمرکز بر اموری که در اولویت قرار دارند از قبیل خدمات بهداشتی درمانی ،تحصیل ،مراقبت از کودکان ،سالمندان ،خدمات
اجتماعی ،رش د اقتصاد ی و ایجاد مشاغل خوب.



از زمان رکود اقتصادی ،اقتصاد انتار یو بیش از  800,000شغل جدید خالص جلب کرده است .ن رخ بیکاری رو ند نزولی مداومی داشته
که در فوریۀ  2018آن را به پایین ترین میزان در  17س ال گذشته رسانده و برای  32ماه پیا پی زیر حد متوس ط ملی نگاه داشته است.



از سال  2014اقتصاد انتاری و بیش ا ز کانادا و همۀ کشورهای دیگر  G7رشد داشته است.

منابع بیشتر


بودجۀ  2018ا نتاریو را مط العه کنید :طرحی برای خدمات و فرصتها

o

برای جزییات بیشتردربارۀ طرح دولت گزارشهای تفضیلی را مطالعه کنید:



بودجۀ  2018انتاریو 10 :نکتۀ برجسته



مقرون به صرفه تر کردن زندگی روزمره



خدمات بیشتر برای کودکان ،حق انتخاب بیشتر



خدمات برای سالمندان انتاریو



دسترسی سریعتر و بهتر به خدمات بهداشتی درمانی



طرحی برای خدمت
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رشد رقابت در انتاریو و ایجاد مشاغل خوب



تمرکز اقتصا دی و مالی انتاریو

ontario.ca/finance
Disponible en français

فقط برای سؤاالت رسانه ها:
جسیکا مارتین ،دفتر وزیر

jessica.martin@ontario.ca, 416-212-5181

اسکات بالجت ،وزارت دارایی

scott.blodgett@ontario.ca, 416-325-0324

Ministry of Finance

