
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حزيران/يونيو في 

 سيتم التصويت على قضية توفر فرص حضانة لألوالد
 هل تعلم؟

 

إن فرص الحضانة الجيدة لألوالد غير متوفرة بأسعار معقولة بل إنها تكون أحياناً غير متوفرة على اإلطالق بالنسبة للكثير من 

 تكلفة حضانة لألوالد في كندا.العائالت المقيمة في أونتاريو. تحتوي أونتاريو على أعلى 

 
 تكلفة أقساط حضانة األوالد

تورونتو ، بلغت أقساط حضانة األطفال الرّضع في في عام 

 دوالر شهريا فقط في مونتلاير. دوالر شهريا، مقارنة بـ 

األكثر تكلفة في كندا بالنسبة لحضانة األوالد  إذا نظرنا إلى المدن الـ 

 منها تقع في أونتاريو. سنجد أن 

 متوسط القسط الشهري لحضانة األوالد 

 

 
 دوالر بالشهر في تورونتو

  بـ
 دوالر شهريا في مونتلاير

 مقارنة

 

 فترات االنتظار

من مراكز حضانة األوالد في تورونتو على قائمة % تحتوي 

؛ والكثير من المدن في أونتاريو لديها قوائم انتظار مشابهة. انتظار

يمكن للعائالت ذات الدخل المحدود أن تحصل على دعم مالي من شأنه 

علما بأن هذا الدعم قد يجعل التكلفة أن يجعل الحضانة أقل تكلفة، 

دوالر بالشهر في تورونتو. تصل إلى حد   

األوالد من مراكز حضانة  %حتوي 

 في تورونتو على قائمة انتظار

 

إال أن الكثير من العائالت ال تزال موضوعة 

على قائمة انتظار طويلة للحصول على هذا 

 شخص في تورونتو وحدها الدعم؛ 

على قائمة االنتظار. إن عدد العائالت التي تحتاج 

 وق بكثير نسبة الدعم المتوفر.إلى هذا الدعم تف

 عوائق الوصول إلى فرص حضانة لألوالد

طفل في جميع أنحاء المقاطعة، هناك 

أطفال تحت  واحد فقط من بين كل 

سنوات لديه فرصة  سن الـ

 الوصول إلى حضانة مرخصة.

 

 ما الذي يحدث اآلن؟

 
ألف مركز  مليار دوالر سنوياً على ما يقارب الـ تنفق حكومة أونتاريو 

عاما فما دون، بما في ذلك  ، وذلك لألطفال في سن لحضانة األوالدمرخص 

 ألف مركز مرخص لحضانة األوالد في تورونتو. تقريب الـ

 تنفق حكومة أونتاريو

مليار في السنة على المراكز 

 المرخصة لحضانة األوالد.

 ميزانية المقاطعة

 

 مليار دوالر

 في الساعة
 

يعتبر مختصو حضانة األوالد من بين العمال الذين يتقاضون 
الخدمات االجتماعية. فهم يتقاضون ما أدنى رواتب في قطاع 

. فيما يتقاضى مساعدو الممرضين دوالر في الساعة يعادل 
دوالر في الساعة؛ وموظفي خدمات األطفال والشباب  

دوالر في الساعة؛  دوالر في الساعة؛ وعامل البناء  

 دوالر في الساعة. والمدرب الرياضي 

 



 

 ما هي أهمية توفر حضانة أوالد بجودة عالية؟
 

إن السنوات األولى من عمر الطفل مهمة للغاية. وإن توفير حضانة أوالد ذات جودة 
شأنه أن يعّد هؤالء  عالية يعمل فيها متخصصو رعاية أطفال مدّربون جيداّ، من

األطفال لتحقيق نجاح أكبر في المستقبل. "إن توفير حضانة أوالد بأسعار معقولة 
وجودة عالية يدعم تنمية الطفل ويساعد األبوان العامالن الذي يعتبر عملهما وقودا 

لالقتصاد المحلي؛ ويساعد في محاربة الفقر." كما أنه يسمح لألبوين بالعمل؛ وهو أمر 
 لنسبة للنساء الالتي غالبا ما تكّن مربيات رئيسيات لألطفال في المنزل.هام با

 

كيف يساهم وجود حضانة أوالد بأسعار معقولة وجودة عالية في 
 المساواة بين الجنسين؟

 
إن توفير حضانة لألوالد يسمح للنساء في المشاركة في سوق العمل ويقود إلى محاربة 

اللجنة التوجيهية ألونتاريو الخاصة باستراتيجية فجوة ، شّددت الفقر. في عام 

الرواتب بين الجنسين على أهمية دور حضانة األوالد في سد فجوة الرواتب بين 
ألف أم  الجنسين. في كيبيك، عمل توفّر حضانة أوالد بأسعار معقولة على مساعدة 

ل دوالر تستثمره دوالر لك في المساهمة في سوق العمل وعزز االقتصاد بنسبة 

 الحكومة.
 

ماذا عن توفير رعاية أطفال بجودة عالية وأسعار معقولة لجميع 
 العائالت؟

 
 في. األسر لجميع الجودة وعالية التكلفة منخفضة حضانة أوالد البلدان من العديد ُتوفّر
 على الدعم مبلغ يعتمد. العائالت لجميع مدعومة ماديا حضانة أوالد كيبيك توفر كندا،
ودة للجميع لجا عالية حضانة أوالد يمكننا توفير و أيضاً،يرنتاأو في. األسرة دخل

رعاية  التي ُخصِّصت لتوفير اإلضافية التكلفة كانت. خاصة وأنها ضرورة ملّحة
 الدخل ذات األسر تدعم التي األخرى البرامج من أقل كيبيك في مدعومة صحية

 أموال توفير إلى العاملين للوالدين كيبيك في الضرائب إيرادات زيادة أدت. المنخفض
 .المدعومة الصحية الشاملة للرعاية

 
 
 

 رعاية توفره لدى العاملين المتخصصين في المطلوب التعليم هو ما
 األطفال؟

 
 األوالد أن يكونوا أعضاءً  لحضانة المراكز المرخصة المسؤولين في جميع على يجب

وموجه  أطفال مرخص أي مركز رعاية وفي .المبكرة الطفولة مرحلة معلّمي كلية في
مرحلة  معلّمي كلية في أن يكونوا أعضاءً  على الموظفين لفئة عمرية محددة، يجب

 رعاية لمراكز بالنسبة. تتم الموافقة عليهم من قبل المدير أن أو المبكرة الطفولة
 الموظف يكون أن يجب عاما،  إلى  سن لخدمة األعمار بين المرخصة األطفال

 أن أو الترفيه، خدمات في دبلوم أو والشباب األطفال رعاية في دبلوم على حاصالً 
 للمعلمين. أونتاريو كلية في عضًوا يكون

 

 تكاليف دفع على األسر لمساعدة ضريبية توفير فوائد عن ماذا
 الحضانة؟

 
 إال أن األطفال، رعاية تكاليف دفع على األسر الضريبية أن تساعد للفوائد يمكن

 لحضانة األوالد الكاملة التكلفة تغّطي ال المطروحة حالياً  المقترحات

 
تضمن  وال الطويلة االنتظار مشكلة قوائم ال تعالج الفوائد الضريبية. األسر لمعظم

 .لجميع العائالت الجودة عالية مرخصة توفر رعاية أطفال
 

 انتظار قائمة على لوضع الطفل رسوم الوالدين دفع يتعّين على هل
 الحضانة؟

 
 . عام في قانونية غير الممارسة أونتاريو هذه حكومة جعلت ال. لقد

 

 لديك وظيفة ولسَت ملتحقا بأي نوع من الدراسة، هل تكن لم إذا
 تورنتو؟ حضانة أوالد مدعومة في على للحصول التأهل يمكنك

 
ورقي على أنك أنت وكان لديك دليل  المدرسة، غير ملتحق في أو تعمل ال كنت إذا

على  للحصول مؤهالً  تزال ال فستكون أو طفلك من ذوي االحتياجات الخاصة،
 .تورنتو في حضانة أوالد مدعوة

 

 وحضانة األوالد غير المرخصة حضانة األوالد بين الفرق هو ما
 المرخصة؟

 
يجب على جميع . خدمة الحضانة المنزلية حضانة األوالد عن مراكز تختلف

كما يجب على . الحكومة قبل من مرخصة حضانة األوالد أن تكونمراكز 

 الخاصة أن يلتزموا بمعايير الحكومة مي خدمة الحضانة المنزليةمقدّ 

أما مقدمي الحضانة المنزلية غير المرخصين . الموظفين ومؤهالت بالسالمة

 فال يطلب منهم االلتزام بنفس المعايير.

 
 بكأسئلة تطرحها على المرشح الخاص 

 
لضمان توفير حضانة أوالد بأسعار مخفضة وجودة عالية  حزبك خطة هي ما +

 أونتاريو؟ في تعيش التي العائالت لجميع
 الدخل ذات لألسر االنتظار والحضانة المدعومة قوائم من حزبك سيقلل كيف +

 أونتاريو؟ في المنخفض
يتقاضون  األطفال رعاية في مجال العاملين أن من للتأكد حزبك خطة هي ما+ 

 أجورا منصفة؟
 الدخل األسر ذات لدى جميع الدعم المادي مع احتياجات حزبك سيتعامل متى +

 المنخفض؟

 
 

 مصادر أخرى
 

 تحالف أونتاريو من أجل رعاية أفضل لألطفال
 

 

 

 أسئلة شائعة
 

 لمعرفة المزيد حول القضايا التي سيتم التصويت عليها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
 

 حزيران/يونيو في 

 رعاية أفضل لألطفالخالل انتخابات مقاطعة أونتاريو، قم بالتصويت من أجل 

 

http://www.childcareontario.org/
http://www.childcareontario.org/


 


