
অত্যাধিক বযাড়ী ভযাডযা দেওযযার জন্ ক্যান্ত? বযাস ভযাডযা বযাঁচযাননযার জন্ দেঁনে যযানছেন? ভযান�যা চযাকুর়ী দ�যাঁজযায সমস্যা েনছে? ব্য-
বহু� ধিশু ধেবযা-যত্ন দকন্রের ফিসমূে প্রেযান কনর কনর েতযাি? আপফন একযা নন। 

েরন্যানত জ়ীবন-যযাত্যা প্রতত ধেন ব্য-বহু� েনয পডনে এবং বহু মযানষুই অননক ধপেনন পনড থযাকনে। েরন্যানত 4 জন ধিশুর মনি্ 
1 জন এবং 5 জন প্রযাপ্তবযস্ক ব্ততির মনি্ 1 জন েযাধরদ্রতযায বযাস কনরন।

সমস্যাটি কী?

বযাসস্যান

আমযানের িেনরর প্রযায অনিধেক পধরবযারই ভযাডযানে।

47% 
পধরবযার তযানের আনযর   

  30% 
এরও দবি়ী আশ্রযস্থন�র 
জন্ ব্য কনরন 

তসফে অব েরন্যা 2019 সযান�র মনি্ স্বল্পমূন�্র 10,000
 বযাসস্থযান ইউফনে ফনমধেযাণ করযার জন্ অঙ়্ীকযার কনরফে�। তনব তযারমনি্ 
অনিধেনকর দচনয কমই ফনমধেযাণ করযা েনব - এবং অধিকযাংিই ফনম্ন-আয 
সম্পন্ন বযাতসন্যানের জন্ প্রকৃতপনষে স্বল্পমূন�্র েনব নযা।

সবযার জন্ ভযাল  িরন্যার জন্ 22 অন্যাবর ভভযাি দিন

চযাকুরীসমহূ

অননক মযানষুই স্বল্পনমযযাে়ী, অস্থযায়ী চযাকুর়ী, ফনম্ন-মজধুর এবং দকযাননযা 
সধুবিযা েযাডযাই সংগ্যাম কনর। নযার়ী, যুব এবং বণধে-ববষম্মূ�ক 
দ�যাষ্ঠীসমূনের সেস্�ণ ধবনিষভযানব ষেততগ্স্থ। 

েরন্যার একফে �যাইনসন্সপ্রযাপ্ত ধিশু ধেবযা-
যত্ন দকন্রে একফে ধিশুনক রযা�যার জন্ 
প্রততবের $20,000 এর দচনয দবি়ী 
�রচ �যান�।

13 বেনরর কম বযস়ী 5 জন ধিশুর মনি্ 
দকব�মযাত্ 1 জন �যাইনসন্সপ্রযাপ্ত ধিশু 
ধেবযা-যত্ন দকন্রে দযনত পযানর। েরন্যার 
প্রযায সক� ধিশু ধেবযা-যত্ন দকন্রেই 
অনপষেমযাণ তযাল�কযা রনযনে।

পধরবযারসমূে ধিশু ধেবযা-যত্ন 
দকন্রের ব্যভযার বেন করনত 
পযানরন নযা।

75%
দিশু দিবযা-যত্ন ভকন্দ্র

পদরবহন

ভযাডযা দবনডই চ�নে তনব পধরনষবযাসমূনে যনথষ্ট পধরমযানণ সবধেসযািযারনণর 
অথধে ধবফননযযা� করযা েনছে নযা। 2009 এবং 2018 সযান�র মনি্ 
মযাতসক দমন্যাপযানির মূ�্ $37.25 দথনক দবনড $146.25 
েনযনে।  

কমধে়ীর সধুবিযাসমূে সে স্থযায়ী 
পূণধে-কযা�়ীন চযাকুর়ী রনযনে। 

>50%   

বযাড়ী ভযাডযা এবং কর পধরনিযাি করযার পর ননূ্তম মজধুর সম্পন্ন 
পধরবযারসমূে তযানের অবধিষ্ট আনযর  

35% ফেফেতস-র ভযাডযার জন্ ব্য কনর থযানকন।

েরন্যার 

Tired of paying too much for rent?  Walking to save on bus fare? 
Having trouble finding a good job?  Frustrated with expensive child care fees? 

You are not alone. 

Life in Toronto is getting more expensive every day, and far too many people are being left  
behind. One in 4 children and 1 in 5 adults in Toronto live in poverty. 

WHAT’S THE PROBLEM?

JOBS

>37%  OF GTHA WORKERS 
HAVE PRECARIOUS JOBS

>58% of minimum wage earners are women, and al-
most 50% of women have precarious work. 

HOUSING

Nearly half of households in our city are renters.   

47% 
OF RENTERS 

SPEND >30% 
OF THEIR INCOME 
ON SHELTER

The City of Toronto committed to build 10,000  
affordable housing units by 2019. But less than half 
will be built by then — and most won’t be truly  
affordable for low-income residents.

ON OCTOBER 22ND VOTE FOR 
A BETTER TORONTO FOR ALL

OCT

22

JOBS

Many Toronto workers struggle with short-term,  
temporary jobs, low wages, and no benefits.  
Women, youth, and members of racialized groups 
are especially affected.

It costs more than $20,000 
a year to place an infant in a 
licensed child care centre in 
Toronto.   

Only 1 in 5 children under 
age 13 have access to  
licensed child care. Almost 
all child care centres in  
Toronto have waiting lists. 

CAN’T 
AFFORD 
CHILD CARE

75%
OF FAMILIES

CHILD CARE

TRANSIT

Fares keep increasing, but not enough public  
money is being invested in services. Between 2009 
and 2018, the cost of the monthly Metropass went 
up by $37.25, to $146.25.

OF TORONTO WORKERS 
LACK FULL-TIME, PERMANENT  
JOBS WITH BENEFITS

>50%   

AFTER PAYING RENT & TAXES,  
MINIMUM WAGE FAMILIES SPEND 

35% OF THEIR REMAINING  
INCOME ON TRANSIT



আরও তন্্র জন্
www.socialplanningtoronto.org এ যযান

তসফে অব েরন্যা সমূ্পণধেভযানব ফেও দপ্রযাস্যাধরফে (েরন্যা’স দপযাভযাতেধে  
ধরডযাকিন স্্যানেলজ) বযাস্তবযাযন দ্যারযা এবং ফননম্নর ধবষযসমূে করযার 
মযাি্নম েযাধরদ্রতযা হ্যাস করনত পযানর:

• পরবতধে ়ী চযার বেনর নতুন 7,200 সেযাযতযামূ�ক আবযাসন 
ইউফনে, সমূ্পণধেভযানব স্বল্পমূন�্ ভযাডযা করযার জন্ কমপনষে 
4,000 বযাসস্থযান এবং আশ্রযস্থন�র জন্ 1,000 নতুন স্থযান 
ফনমধেযাণ কনর।

• অততধরতি 157,000 ফনম্ন-আয সম্পন্ন প্রযাপ্তবযস্ক ব্ততিনের 
জন্ ফেফেতস ভযাডযা হ্যাস কনর।

• ফনশ্চিত করযা দয নতুন আবযাসন সংক্যান্ত উন্নযনসমূে 
উন্নযনকযার়ীনের সযানথ কধমউফনফে সধুবিযা সংক্যান্ত চুততির 
মযাি্নম যুবনের সে স্থযান়ীয কধমউফনফেসমূনের জন্ ভযান�যা 
জ়ীবনিযারননর উপনযযা�়ী মজধুর সম্পন্ন চযাকুর়ী প্রেযান কনর।

• ভতুধে ধকপ্রযাপ্ত 5,000 স্থযান সে নতুন 11,500 ধিশু ধেবযা-যত্ন 
দকন্রের জন্ স্থযান সতৃষ্ট কনর।

সসটি কযাউন্সিল দকভযানব পযা ্্থক্ সসৃটি করনত পযানর?
আপনযার প্যা ্্থীনক ন্জজ্যাসযা করযার জন্ প্শ্নসমহূ

• আপফন ধক েরন্যা’স দপযাভযাতেধে  ধরডযাকিন স্্যানেলজ-র 
সমূ্পণধে আরথধেক-অনেুযান এবং বযাস্তবযাযন করযানক সমথধেন 
কনরন? 

• েরন্যানত আনরযা ভযান�যা চযাকুর়ীসমূে সতৃষ্ট করযার জন্ 
আপনযার পধরকল্পনযাফে ক়ী?

• আপফন পধরবযার এবং ব্ততিনের ফনশ্চিত এবং ফনরযাপে, 
যনথযাপযুতি ও স্বল্পমূন�্র আবযাসন বজযায রযা�যায  ধকভযানব 
সযােযায্ করনবন?

• আপফন ক�ন এবং ধকভযানব সকন�র, ধবনিষকনর ফনম্ন-
আয সম্পন্ন ব্ততিনের জন্ ফেফেতস-র ভযাডযাসমূে স্বল্পমূন�্ 
করনবন?

• আপফন সক� পধরবযারনক তযানের এ�যাকযায স্বল্পমূন�্ 
�যাইনসন্সপ্রযাপ্ত ধিশু ধেবযা-যত্ন দক্রে প্রযাতপ্তর ব্যাপযানর 
ধকভযানব সযােযায্ করনবন?

সবযার জন্ ভযাল  িরন্যার জন্ 22 অন্যাবর ভভযাি দিন

Tired of paying too much for rent?  Walking to save on bus fare? 
Having trouble finding a good job?  Frustrated with expensive child care fees? 

You are not alone. 

Life in Toronto is getting more expensive every day, and far too many people are being left  
behind. One in 4 children and 1 in 5 adults in Toronto live in poverty. 

WHAT’S THE PROBLEM?

JOBS

>37%  OF GTHA WORKERS 
HAVE PRECARIOUS JOBS

>58% of minimum wage earners are women, and al-
most 50% of women have precarious work. 

HOUSING

Nearly half of households in our city are renters.   

47% 
OF RENTERS 

SPEND >30% 
OF THEIR INCOME 
ON SHELTER

The City of Toronto committed to build 10,000  
affordable housing units by 2019. But less than half 
will be built by then — and most won’t be truly  
affordable for low-income residents.

ON OCTOBER 22ND VOTE FOR 
A BETTER TORONTO FOR ALL

OCT

22

JOBS

Many Toronto workers struggle with short-term,  
temporary jobs, low wages, and no benefits.  
Women, youth, and members of racialized groups 
are especially affected.

It costs more than $20,000 
a year to place an infant in a 
licensed child care centre in 
Toronto.   

Only 1 in 5 children under 
age 13 have access to  
licensed child care. Almost 
all child care centres in  
Toronto have waiting lists. 

CAN’T 
AFFORD 
CHILD CARE

75%
OF FAMILIES

CHILD CARE

TRANSIT

Fares keep increasing, but not enough public  
money is being invested in services. Between 2009 
and 2018, the cost of the monthly Metropass went 
up by $37.25, to $146.25.

OF TORONTO WORKERS 
LACK FULL-TIME, PERMANENT  
JOBS WITH BENEFITS

>50%   

AFTER PAYING RENT & TAXES,  
MINIMUM WAGE FAMILIES SPEND 

35% OF THEIR REMAINING  
INCOME ON TRANSIT

http://www.socialplanningtoronto.org

