
SA HUNYO 7

ANG EDUKASYON PAGKATAPOS NG HAISKUL AY NASA BALOTA
ITO ANG KAILANGAN NINYONG MALAMAN

MGA 
PROGRAMANG 

DIPLOMA

MGA PROGRAMA NG 
BACHELOR’S DIGRI 

ANG MGA MATRIKULA

UTANG NG MAG-AARAL

Ang mga mataas na bayarin ay di-makatarungang 
nakakaapekto sa mga pamilyang mababa ang kita 
at mga mag-aaral na hindi kayang magbayad nang 
maaga. Ang mga mag-aaral mula sa mas mababang 
kitang sambahayan ay mas malamang na umasa sa 
mga pautang sa mag-aaral. Ang pamantayang gastos 
ng matrikula para sa isang akademikong taon sa mga 
programang kolehiyo sa Ontario ay:

Sa Ontario, ang utang sa pautang ng mag-aaral 
sa oras ng pagtatapos ay humigit-kumulang 
$22,785 bawa't mag-aaral. Ang mga mag-aaral na 
may mababang kita na may mga pautang ay sapilitang 
magbayad ng higit sa iba pang mga mag-aaral na 
maaaring magbayad ng maaga. Ang interes sa mga 
pautang ay kadalasang dalawa hanggang tatlong 
beses na mas mataas kaysa sa hiniram na halaga. 
Ang pasan ng pagbabayad ng utang ng mag-aaral ay 
naglilimita sa kakayahan ng isang tao na mag-ipon, 
mamuhunan, magplano para sa pagreretiro, magsimula 
ng isang pamilya, o bumili ng bahay. Ang mga mag-
aaral ng Ontario ay nangangailangan ng tulong mula 
sa Pamahalaan ng Ontario sa pagkuha ng abot-kayang 
edukasyon pagkatapos ng haiskul.

ANG PAGTATAAS NG MGA MATRIKULA AT UTANG PARA SA MGA MAG-AARAL AY 
MAAARING MAGING ISANG MALAKING HADLANG SA PAG-AARAL SA UNIBERSIDAD 

O KOLEHIYO.

MGA SERTIPIKONG 
PROGRAMA NG 

NAGTAPOS

$22,785

$2,400 $3,600 $6,100

SA UTANG 

SA NGAYON, ITO ANG NANGYAYARI
Ang Pamahalaan ng Ontario ay ngayon tumatanggap ng mga aplikasyon para sa bagong Ontario Student Assistance 
Program (ProgramangTulong sa Mag-aaral ng Ontario) [OSAP], na, iminumungkahi nila, ay tumutulong upang 
gawing libre ang matrikula para sa higit sa 210,000 na mag-aaral. Ang mga karapat-dapat na mag-aaral na ang 
mga magulang ay kumikita ng $50,000 o mas mababa ay makakatanggap ng kaloob na pera upang masakop ang 
pamantayang gastos ng matrikula ng kolehiyo o unibersidad. Ang bagong OSAP ay magkakaloob din ng higit pang 
mga tulong na pera sa mga mag-aaral.



MADALAS NA MGA ITINATANONG

BAKIT MAHALAGA ANG ABOT-KAYANG MATRIKULA PARA 
SA EDUKASYON PAGKATAPOS NG HAISKUL?

Tinutulungan ng kolehiyo o unibersidad ang lahat ng 
tao na makakuha ng kaalaman at mga karanasan para 
makilahok sa pag-unlad ng lipunan at ekonomiya ng 
ating mga komunidad. Gayunpaman, ang mga gastos sa 
pagtaas ng matrikula ay nangangahulugan na ang mga 
taong mababa ang kita ay nag-iipon ng napakalaking 
mga utang upang makumpleto ang kanilang mga digri 
o pumipili na hindi dumalo sa kolehiyo o unibersidad. 
Ang di-abot-kayang edukasyon pagkatapos ng haiskul 
ay nagpapanatili ng patuloy na hindi pagkakapantay-
pantay sa ating mga komunidad. Halimbawa, pagkatapos 
ng graduwasyon, mas inaabot ng matagal na panahon 
para sa mga taong Aborihinal, kababaihan, kamakailang 
mga imigrante, at mga taong may lahi na magbayad 
ng kanilang mga pautang anuman ang kanilang pang-
edukasyon na kakayahan.

SA BAGONG OSAP "LIBRE" BA ANG EDUKASYON 
PAGKATAPOS NG HAISKUL PARA SA MABABA ANG KITA 
NA MGA MAG-AARAL?

Ang bagong programa ng OSAP ay ganap na sumasakop 
sa gastos ng matrikula para sa karamihang mga 
undergraduate na programa sa kolehiyo at unibersidad 
para sa mga mag-aaral na mababa ang kita. Nagbibigay 
din ito ng mababang interes na mga pautang na 
magagamit upang masakop ang karamihang mga 
karagdagang gastos katulad ng mga aklat-aralin, bayad 
at gastos sa pamumuhay. Ang pamantayang mag-aaral 
ay inaasahan pa rin na mag-ambag ng $3,000 taun-taon 
upang masakop ang mga gastos sa pamumuhay.

Ang programa ng OSAP ay hindi sumasakop sa buong 
halaga ng ilang mga programang propesyonal at 
graduwayt na digri.
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$50,000
=

MGA MAG-AARAL NA ANG MGA MAGULANG AY KUMIKITA 
NG MAS MABABA SA

ANG KALOOB NA PERA UPANG MASAKOP ANG 
PAMANTAYANG GASTOS NG MATRIKULA NG 

KOLEHIYO O UNIBERSIDAD

libre



MADALAS NA MGA ITINATANONG

MGA KATANUNGAN NA ITANONG SA IYONG MGA 
KANDIDATO

+ Paano matutulungan ng iyong partido ang mga mag-
aaral na maiwasan ang pagpunta sa utang dahil sa 
pagpapatuloy ng isang kolehiyo o unibersidad na digri?

+ Kailan gagawa ng aksyon ang iyong partido upang 
bawasan ang mga utang ng mag-aaral?

+ Ano ang mga estratehiya ng iyong partido na gawing 
abot-kaya para sa lahat ang mga matrikula sa kolehiyo at 
unibersidad?

MGA KARAGDAGANG MAPAGKUKUNAN

Canadian Centre for Policy Alternatives (Sentro para sa 
Mga Alternatibong Polisiya ng Canada): 
www.policyalternatives.ca

Canadian Federation of Students Ontario (Pederasyon ng 
Taga-Canada para sa Mga Mag-aaral ng Ontario): 
www.cfsontario.ca 
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