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موازنة أونتاريو للعام 2017

تحسين التعليم
ال شك أن التعليم هو الحجر األساس الالزم لبناء حياة أفضل ،وهذا األمر واضح في كل مراحل التعليم ،من المراحل األولى في تعلم ألف باء حتى
المراحل المتقدمة والتخرج من مؤسسات التعليم ما بعد الثانويُ .تظهر األرقام زيادة في أعداد الطالب خريجي المدارس الثانوية ،فقد وصلت النسبة
الى  ،%85.5وهذه تعتبر نسبة غير مسبوقة .وعالوة على ذلك ،ازدادت نسبة البالغين في أونتاريو الحاصلين على مؤهالت تعليم عالي حتى وصلت
إلى  %68مقارنة بـ %56في العام  .2002وهذه تعتبر أعلى نسبة بين دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
ومن أجل هذا الغرض ،سوف تستثمر أونتاريو  6.4بليون دوالر إضافي على مدار ثالث أعوام بهدف االستمرار في بناء نظام تعليمي يحقق للطالب
النجاح .وال بد من اإلشارة الى أن خطة الموازنة المتوازنة للعام  2017تشمل استثمارات جديدة بقيمة  5.5بليون دوالر ،تضاف إلى التزامات
موازنة العام .2016
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كيف نقوم بتقديم المساعدة
تقوم أونتاريو باتخاذ اإلجراءات التالية:










تقديم حوالي  16بليون دوالر على مدار  10سنوات لبناء وتحسين المدارس.
دعم التعليم ما بعد الثانوي والتدريب للمتعلمين من السكان األصليين ،بما في ذلك زيادة القدرة االستيعابية لتسعة مراكز تابعة للسكان
األصليين في أونتاريو.
تحسين التنمية الذهنية ،والعاطفية ،واالجتماعية ،والبدنية للطالب من خالل برامج تستهدف رفاهيتهم وصحتهم النفسية.
اعتماد استراتيجية انطالقة المستقبل المهني Kick–Start Strategy Careerوالتي توفر  40ألف فرصة عمل جديدة للطالب عند
اصحاب العمل لها عالقة بالتعلم من أجل العمل ،والتي توفر فرص تدريب عملي حقيقي ،وتمكن اصحاب العمل من تدريبهم وتجهيزهم
لسوق العمل.
رفع مستوى الحد األدنى للرواتب المكتسبة من  25000الى  35000دوالر لضمان ثبات أمورهم المالية قبل البدء بدفع حصة المقاطعة
من قرض مساعدة الطالب .OSAP
تعزيز وتحديث المرافق من أجل تحسين فرص الوصول إلى التعليم ما بعد الثانوي في كافة مناطق المقاطعة ،بما في ذلك ماركهام،
وبرامتون ،وميلتون.
توسيع برامج وخدمات المتعلمين البالغين عن طريق توفير فرص أسهل لحوالي  90ألف متعلم بالغ إضافي في الحصول على تدريب
للمهارات وتحديثها من خالل خطة أونتاريو للتعلم مدى الحياة وتطوير المهارات .Ontario Lifelong Leaning and Skills
تحسين برنامج المستقبل المهني الثاني  Second Careerلمن تم تسريحهم من عملهم عن طريق توفير تدريب لمساعدتهم على إيجاد
وظائف جديدة.
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