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MGA ORAS NG PAGHIHINTAY

Noong 2017, ang mga bayarin sa pangangalaga ng bata 
para sa mga sanggol sa Toronto ay may pamantayang 
$1,758 bawa't buwan, na ihambing sa $168 bawa't 
buwan sa Montreal. Apat sa limang pinakamahal na 
lungsod para sa pangangalaga ng bata sa Canada ay 
nasa Ontario.

Siyamnapu't limang porsiyento (95%) ng mga sentro 
ng pangangalaga ng bata sa Toronto ay may 
mga listahang naghihintay. Maraming mga lungsod 
sa buong Ontario ay may katulad na mga listahang 
naghihintay. Ang mga pamilyang may mababang kita 
ay maaaring makatanggap ng mga subsidyo (tulong na 
salapi ng pamahalaan) upang gawing mas abot-kaya ang 
pangangalaga ng bata sa halagang $90 bawa't buwan sa 
Toronto.

Nguni't maraming mga pamilya 
ay nasa mahabang mga listahang 
naghihintay upang makatanggap 
nitong mga subsidyo, 17,500 katao 
sa Toronto lamang. Mas maraming 
mga pamilya ang nangangailangan 
ng mga subsidyo kaysa sa 
makukuha. 

PARA SA MARAMING MGA PAMILYA NA NAKATIRA SA ONTARIO, ANG KALIDAD 
NG PANGANGALAGA SA BATA AY HINDI ABOT-KAYA O HINDI MAKUHA. PARA SA 
ILANG MGA PAMILYA ITONG DALAWA AY HINDI MAKUHA. ANG ONTARIO AY MAY 
PINAKAMATAAS NA BAYARAN PARA SA PANGANGALAGA NG BATA SA CANADA. 

MGA ISYU SA PAGKUHA

Sa buong  lalawigan, 
isa lamang sa limang 
bata sa ilalim ng edad 
na 4 ang makakakuha 
ng lisensyadong 
pangangalaga sa bata.

95% 
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BAKIT ANG MATAAS NA KALIDAD SA PANGANGALAGA 
NG BATA AY MAHALAGA?

Ang mga unang taon ng isang bata ay mahalaga. Sa pagbibigay 
ng mataas na kalidad ng pangangalaga sa bata ng mga sinanay 
na tagapagturo ng maagang pagkabata, ang mga bata ay 
itinatakda para sa tagumpay sa kinamamayan sa buhay. "Ang 
mataas na kalidad, abot-kayang pang-araw na pangangalaga 
(daycare) ay sumusuporta sa pagpapaunlad ng bata at tumutulong 
sa mga magulang na nagtatrabaho na ang pagtatrabaho ay 
nagpapalakas sa lokal na ekonomiya at nakakatulong upang 
labanan ang kahirapan." Ang kalidad ng pangangalaga ng bata ay 
nagpapahintulot din ang mga magulang na magtrabaho. Mahalaga 
ito para sa mga kababaihan na kadalasan ay ang pangunahing 
tagapag-alaga ng mga bata sa bahay.

PAANO NAKAKATULONG ANG MATAAS NA KALIDAD 
NA ABOT-KAYANG PANGANGALAGA NG BATA SA 
KATARUNGAN NG KASARIAN?

Ang pangangalaga ng bata ay nagpapahintulot sa kababaihan na 
lumahok sa mamayan ng manggagawa at nagbibigay ito ng daan 
palabas sa kahirapan. Noong 2016, ang Gender Wage Gap  Strategy 
Steering Committee ng Ontario ay nagbigay diin sa kahalagahan ng 
pangangalaga sa bata sa pagsasara ng agwat sa sahod ng kasarian. 
Sa Quebec, ang abot-kayang pangangalaga sa bata ay nakatulong 
sa 70,000 mga ina na sumali sa pagtatrabaho at pinalakas nito 
ang ekonomiya ng $1.75 sa bawa't dolyar na pinamuhunan ng 
pamahalaan.

ANO ANG TUNGKOL SA PAGGAWA NG MATAAS NA 
KALIDAD NA ABOT-KAYANG PANGANGALAGA NG BATA 
NA MAKUKUHA NG LAHAT NG MGA PAMILYA?

Maraming mga bansa ang gumagawa ng mataas na kalidad na 
mababang gastos sa pangangalaga ng bata na makukuha ng lahat 
na mga pamilya. Sa Canada, ang Quebec ay nagbibigay ng subsidyo 
sa pangangalaga ng bata sa lahat ng mga pamilya. Ang halaga 
ng subsidyo ay depende sa kita ng isang pamilya. Sa Ontario, 
ang mataas na kalidad ng pangangalaga ng bata para sa lahat ay 
posible at kailangan din. Ang karagdagang gastos sa pagbibigay 
ng subsidyo sa pangangalagang pangkalusugan sa Quebec ay mas 
mababa kaysa sa iba pang mga programa na sumusuporta sa mga 
pamilyang mababa ang kita. Ang dagdag na buwis sa kinikita ng 
Quebec para sa mga nagtatrabahong magulang ay lumikha ng 
mga pondo para sa pangkalahatang subsidyo sa pangangalagang 
pangkalusugan.

ANO ANG EDUKASYONG KAILANGAN NG MGA 
PROPESYONAL SA PANGANGALAGA NG BATA?

Ang lahat ng mga superbisor ng mga lisensyadong sentro ng 
pangangalaga ng bata ay dapat maging mga miyembro ng College 
of Early Childhood Educators (Kolehiyo ng Mga Tagaturo sa 
Maagang Pagkabata). Para sa anumang lisensiyadong grupo ng 
edad na sentro sa pangangalaga ng bata, ang mga empleyado 
ay dapat din maging miyembro ng College of Early Childhood 
Educators o maaprubahan ng direktor. Para sa mga lisensyadong 
mga sentro ng pangangalaga ng bata na edad 9-14, ang mga 
empleyado ay dapat magkaroon ng diploma sa pangangalaga ng 
bata at kabataan o isang diploma sa mga serbisyo paglilibangat ng 
pag-aaliw, o maging miyembro ng Ontario College of
Teachers (Kolehiyo ng Mga Guro ng Ontario).

ANO ANG TUNGKOL SA MGA KREDITO NG BUWIS UPANG 
TULUNGAN ANG MGA PAMILYA NA BAYARAN ANG 
PANGANGALAGA NG BATA?

Ang mga kredito sa buwis ay maaaring makatulong sa mga pamilya 
na magbayad para sa pangangalaga ng bata nguni't ang mga 
kasalukuyang panukala ay hindi sumasaklaw ang buong halaga ng 
gastos sa pangangalaga ng bata para sa karamihang mga pamilya. 
Ang mga kredito sa buwis ay hindi lumulutas sa mga mahahabang 
listahang paghihintay o tiyakin na ang mataas na kalidad na 
lisensiyadong pangangalaga ng bata ay makukuha ng mga pamilya.

KAILANGAN BANG MAGBAYAD NG BAYARIN ANG 
MGA MAGULANG UPANG ILAGAY ANG BATA SA ISANG 
LISTAHANG NAGHIHINTAY PARA SA PANGANGALAGA 
NG BATA?

Hindi. Ginawa ng pamahalaan ng Ontario na ang pagsasanay na ito 
ay labag sa batas noong 2016.

KUNG IKAW AY WALANG TRABAHO O NASA PAARALAN, 
MAAARI KA BANG MAGING KARAPAT-DAPAT PARA SA 
SUBSIDYO PARA SA PANGANGALAGA NG BATA?

Kung wala kang trabaho o nasa paaralan, at ikaw o ang iyong anak 
ay may dokumentadong espesyal na pangangailangan, ikaw ay 
karapat-dapat pa rin para sa isang Subsidyo sa Pangangalaga ng 
Bata ng Toronto.
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UPANG MALAMAN NANG HIGIT PA TUNGKOL SA KUNG ANO ANG NASA BALOTA, 
BISITAHIN ANG APATHYISBORING.COM

MGA KATANUNGAN NA ITANONG SA IYONG KANDIDATO

+ Ano ang plano ng iyong partido upang matiyak na ang kalidad ng 
pangangalaga sa bata ay abot-kaya at makukuha ng lahat ng mga 
pamilya na naninirahan sa Ontario?

+ Paano babawasan ng iyong partido ang listahang naghihintay 
para sa mga lugar ng pangangalaga ng bata
at mga subsidyo para sa mga pamilyang may mababang kita sa 
Ontario?

+ Ano ang plano ng iyong partido upang matiyak na ang mga 
manggagawa sa pangangalaga ng bata ay pantay binabayaran?

+ Kailan sasagutin ng iyong partido ang mga kinakailangang 
subsidyo ng lahat na may mababang kitang
mga pamilya?

MGA KARAGDAGANG MAPAGKUKUNAN

Ontario Coalition for Better Child Care:  
www.childcareontario.org

ANO ANG PAGKAKAIBA SA PAGITAN NG MAY LISENSYA 
AT WALANG LISENSYA SA PANGANGALAGA NG BATA?

Ang mga sentro ng pangangalaga ng bata at pangangalaga ng 
bata sa bahay ay magkaiba. Lahat ng mga sentro ng pangangalaga 
ng bata ay kinakailangang lisensyado ng pamahalaan. Ang mga 
lisensyadong tagapagbigay ng pangangalaga sa bata sa bahay ay 
kinakailangang matugunan ang mga pamahalaang pamantayan 
para sa kaligtasan at mga kwalipikasyon ng kawani. Ang mga 
walang lisensyang tagapagbigay ng pangangalaga sa bata sa bahay 
ay hindi kailangang matugunan ang kaparehong mga pamantayang 
iyon.


