
 حزيران/يونيو في   

 سيتم التصويت على التعليم الجامعي
 هل تعلم؟

 

 أمام االلتحاق في كبيرا قد يخلق عائقا   على الطالب والديون الجامعية الدراسية الرسوم إن زيادة
 .الكليات أو الجامعات

 الرسوم
 

 الدخل ذات والطالب األسر على عادل غير بشكل المرتفعة الرسوم تؤثر
ا دفع الرسوم يستطيعون ال الذين المنخفض  الطالب يعتمدغالباً ما  .مقدم 

ية أكثر الطالب قروضال على منخفض دخل ذات أسر الذين ينتمون إلى
 الرسوم الجامعية تكلفة متوسطإن . من غيرهم

 :هو كما يلي أونتاريوفي  الكليات برامج في واحدة أكاديمية لسنة

 

 الدبلوم برامج

 دوالر 
 

 التخرج شهادات برامج

 دوالر 
 

 برامج شهادات البكالوريوس

 دوالر 
 

 القروض الطالبية
 
 لحظة في الطالبي القرض قد تصل قيمة الَدين الناتج عن أونتاريو، في

ا  حوالي التخرج  الدخل ذوو الطالب يضطر .طالب لكل دوالر 
 اآلخرين الطالب من أكبر قيمة تسديد إلى قروض لديهم الذين المنخفض
 على المفروضة الفائدة تكون ما غالباً . مقدًما المبلغ دفع على القادرين
 إن. المقترض المبلغ من مرات ثالث إو مرتين بمقدار أعلى القروض

 خاراالد   على الشخص قدرة من يحد   يةالطالب قروضال ديون سداد عبء
 يحتاج. منزل شراء أو أسرة تأسيس أو للتقاعد التخطيط أو االستثمار أو

 تعليم على الحصول في أونتاريو حكومة من مساعدة إلى أونتاريو طالب
 .معقولة بأسعارجامعي 

دوالر : الدين   

 يحدث اآلن؟ما الذي 
في  ،يقولونحسبما  ،الذي سيساعد ،الجديد () أوساب - أونتاريو طالب مساعدة برنامج االستفادة من طلبات باستقبال اآلن أونتاريو حكومة بدأت 

ا التعليم جعل  لتغطية مالية منحة على أقل أو دوالر  دخل بقيمة آباؤهم يتلقى الذين المؤهلون الطالب سيحصل. طالب  من ألكثر مجاني 

 .للطالب المنح من المزيد الجديد  أوساب برنامج سيوفر كما. الجامعات أو الكليات رسوم تكلفة متوسط

 

 آباؤهم دخل بقيمة يتلقى الذين المؤهلون الطالب

 أقل أو دوالر 

 

 

الجامعات أو  رسوم تكلفة متوسط لتغطية منحة مالية

 الكليات



 

 أسئلة شائعة

 

 يتعلق فيما بأسعار معقولة دراسية توفير رسوم ما هي أهمية
 بالتعليم الجامعي؟

 
 والخبرات المعرفة اكتساب في الجميع الجامعي على مساعدة التعليم يعمل

أن  إال. لمجتمعاتنا واالقتصادية االجتماعية التنمية في الالزمة للمشاركة
 سيتحملوا المنخفض الدخل ذوي األشخاص أن يعني التعليم تكاليف ارتفاع
 أو بأي كلية االلتحاق عدم سيختاروا أو دراستهم إلكمال ضخمة ديوناً 
ز من  تكاليف تحمل على قدرة البعض إن عدم. جامعة التعليم الجامعي يعز 
 يحتاج التخرج، عند المثال، سبيل على. مجتمعاتنا في المساواة انعدام
وضحايا التمييزالعنصري  الجدد، والمهاجرين والنساء، األصليين، السكان

 .العلمي تحصيلهم عن النظر بصرف قروضهم وقتاً أطول لتسديد
 
 
 

 الدخل ذوي للطالب مجانيا الجامعي التعليم هل سيكون

 الجديد؟ أوساب  ضمن برنامج المحدود
 

 الخاصة بمعظم التعليم تكاليف كامل الجديد  برنامج أوساب يغطي

. المحدود الدخل ذوي للطالب والكليات الجامعات في البكالوريوس برامج
 النفقات معظم لتغطية منخفضة فائدة بأسعار قروضا يوف ر أنه كما

 يساهم أن المتوقع من. المعيشة ونفقات ورسوم المدرسية كالكتب اإلضافية
 .المعيشة نفقات لتغطية سنوًيا دوالر  بـ العادي الطالب

 
 التكلفةالجديد ال يغطي   أوساب برنامجمن الجدير بالذكر أن 

 .العليا الدراسات وبرامج المهنية برامجال لبعض الكاملة
 

 

 

 المرشح الخاص بك على تطرحها أسئلة
 
من أجل إكمال  الديون بتجن   في الطالبعلى مساعدة  حزبك سيعمل كيف +

 جامعية؟ال شهادتهم
 
 الطالب؟ ديونمستوى  لخفض فعلية إجراءات حزبك سيتخذ متى +
 
في الجامعات  الدراسية الرسوم أسعار لجعل حزبك استراتيجيات هي ما +

 لجميع؟والكليات ميسورة ل
 
 

 إضافية مصادر
 

 :السياسية للبدائل الكندي المركز
 

 
 :أونتاريو طالبل الكندي االتحاد

 

 

 

 

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

 

 

 حزيران/يونيو في 
 دراسة جامعية أفضلخالل انتخابات مقاطعة أونتاريو، قم بالتصويت من أجل 
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