
 القضية

في محل  ليس لهم مكان لحق التقاعد كندا فى عامال مليون 11 من مضمونين. اكثر ليسو الكنديين معظم التقاعد االمرالى يتعلق عندما

 عملهم. 

اليفعلون ذلك فعال.   RRSP في المساهمة لهم يحق الذين الكنديين من ثلثي من أكثر أن وذكر  

ال  الكندية األسر ثلثي حوالي الواقع، وفي. دوالر 55,000 من فقط عاما يحققون 64-55 بين اعمارهم تتراوح وفورات من

.التقاعد من كافيا دون قدرايج  

السياقإطار  

التقاعدية المعاشات خطة  (OAS لكبار الدخل وضمان الشيخوخة, ( GIS) الدخل دعم برامج و المعاشات مهمة  

 يكونوا ان قبل سنوات 10 عن تقل ال لمدة كندا في أن يكونو عائشين كبارالسنعلي . إصالح إلى تحتاج التي المشاكل بعض هناك ولكن 

السن. الكبير الجديد الوافد إلى الوصول من الدخل يدعم ( تاركا دخال حيويا ممال ( أو )س س س مؤهلين  

ل أو أس  بالنسبة سنة 67 إلى 65 من التقاعد زادت سن االتحادية الحكومةآلن . أن يبلغو السن التقاعد الكنديين وثانيا تكاد تكون صعبا على

  OSAأي و ج أي أس

.أقل أو سنة 57 سن من شخص أي على يؤثر سوف هذا   

 بالنسبة صعوبة أكثر يعد األهلية سن زيادة. دخلها من 3/4 و 2/3 بين يتراوح ما تساوي أو أس أي و ج أي أسالسن، لكبار السافل الدخل 

.السن كبار من القادم للجيل  

 في 90 حوالي فإن الواقع، وفي. عنايةب التكاليف حيث من وفعالة مستقرة إنها. العامة التقاعدية لمعاشاتا لممسم برنامجسي بي بي  هناك!بشري اآلن

 تلعب أن يمكنسي بي بي . السن كبار من دخل تحسين إلى العامة التقاعدية المعاشات برنامج إلى االتحادية الحكومة توسع أنيودون  الكنديين من المائة

.السن كبارل والرفاه والصحة المالية السالمة ضمان في أكبر دورا  

 األسئلة

 من السن كبار جميعل ضمني لطرفالتي سيتخذ حزبكم  الخطوات هي ما .1

؟ التقاعد تأمين على المالية الناحية ؟ التقاعدية المعاشات خطة توسيع تؤيد هل 

ذا  ما .4 ؟ االمن الشيخوخة على 65 إلى األهلية سنيعيد س الحزب هل .3

 وضمان الكبار دعمفي  الجديد الدخل إلى الوصول ينيفعل الحزب آلجل تحس

؟دخل   

 هذه في إضافية وقائعية وصحائف المعلومات، من مزيد على للحصول: الموارد ا

: السلسلة  

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