
المقاطعة مساحة الطفل ورعاية تنظيم يتم ال الذين األطفال من 0-12%  

 2012  
 

 قضية

 مع االطفال العائالت بتربية آلجل صراع مضى وقت أي من صحة أكثر قرية كاملة أن تربي طفال" "تأخذ سار المثل القديم
 لرعاية شهرية رسوم متوسط بلغ وقد. السكن بعد حساب اكبر ثانى هي األطفال رعاية األسر من على عديد التكاليف. ارتفاع

بالمدرسة االلتحاق سن في لآلطفال 674 و لصغار 701 للرضيع، دوالر 761 بمبلغ كندا في األطفال  

 السياق

 من أقل نظمت مساحات كندا. الدخل عن النظر بغض إيجادا الصعب من االطفال تكون رعاية, العالية الرسوم إلى إضافة في

 أعمارهم للذين تتراوح خمسة في واحد ومكان سنوات، 5-0 األطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين لجميع الطفل رعاية ربع في

سنة 12-0 بين . 

 االطفال االباء على نقدية منفعة تقدم ال االتحادية الحكومة إن. الطفل لرعاية برنامج لديها ليس كندا الحاجة، من الرغم وعلى
 لرعاية الطفل العام.

إلى المزمعةولكن مع زيادة   (uccb).   uccb  بنسبة لنفعccb  لكل سنويا دوالر 1,920 فقط اآلباء يتلقى سوف العام,وفي هذا

 تنظيم لرعاية يكفي ما لدينا ان يضمن ما يوجد ال كما نقدية. األطفال رعاية تكاليف ربع حتى تغطي لن. 6 سن تحت طفل

الحاجة. لتلبية المساحات  

 على للحصول االنتظار قائمة على األطفال من اآلالف عشرات مع

 للعثور يكافحون الذين األطفال أسر و معقولة بأسعار الرعاية
تدل  المحلية، مجتمعاتهم في األطفال لرعاية عالية جودة على

أن  ضمان للوالدين. الطفل رعاية نظام الى حاجة ماسة
 بأسعار آمنة، إلي رعاية طفل سهال, مناسبا, يحصلو الوصول

 في األطفال نجاح يعد و األسر دعم الرعاية وجودة معقولة
 مصلحة في هي الطفل رعاية تنظم الجودة عالية. الحق وقت

.الكنديين لجميع  

األسئلة     

 رعاية تكاليف الرتفاع التصدي الطرف وهل كيف
المدعومة؟ األماكن من وجود عدم و الطفل  

المتاحة؟ الطفل رعاية نظام لتعلم وطني الطرف هل  

  

السلة: هذه في إضافية وقائعية وصحائف المعلومات، من مزيدللحصول   

http://spno.ca/canada-votes-2015  
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