در روز  ٢٢اﮐﺘﺒﺮ ﺑﮫ ﺗﻮرﻧﺘﻮﯾﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮای ھﻤﮫ رأی ﺑﺪھﯿﺪ.

آﯾﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺟﺎره ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪهاﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﭘﯿﺎده روی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﻠﯿﻂ اﺗﻮﺑﻮس را ﺻﺮﻓﮫﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ
ﺧﻮب ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ از ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﮐﻼﻓﮫ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ھﺮ روز ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﻗﺎﻓﻠﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ھﺮ ﭼﮭﺎر ﮐﻮدک و
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ھﺮ ﭘﻨﺞ ﺑﺰرﮔﺴﺎل در ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺳﮑن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﯿﻤﯽ از ﺧﺎﻧﻮارھﺎ در ﺷﮭﺮ ﻣﺎ اﺟﺎره ﻧﺸﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ.

۴٧٪

از ﺧﺎﻧﻮارھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از

٣٠٪

درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺻﺮف
.ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره و ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ،

٪٣۵

ﺑﯿﺸﺘﺮ از
درآﻣﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﻮد را ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﮫ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮭﺮداری ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٠٠٠٠ ،٢٠١٩واﺣﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺎزد .اﻣﺎ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ
واﺣﺪھﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺎ درآﻣﺪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ،واﻗﻌﺎ ً ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ.

ﮐﺎ ر

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک

ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻣﻮﻗﺖ،
دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻢ و ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺰاﯾﺎ دﺳﺖ و
ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه
ھﺎی ﻧﮋادی ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺲ ﻣﺨﺎرج
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک
ﺑﺮآﯾﻨﺪ.

٪٧۵

ﺷﺎﻏﻠﯾن
ﮐﻣﺗر از
ﺗورﻧﺗو ﮐﺎر ﺗﻣﺎم وﻗت داﺋﻣﯽ
ھﻣراه ﺑﺎ ﻣزاﯾﺎ دارﻧد.

ھﺰﯾﻨﮫ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻮزاد در
ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 ٢٠٠٠٠دﻻر اﺳﺖ.

٪۵٠

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﻮدک از ھﺮ ﭘﻨﺞ ﮐﻮدک زﯾﺮ  ١٣ﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ.
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ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ از ﺑﻮدﺟﮫ ﮐﺎﻣﻞ و اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎھﺶ ﻓﻘﺮ
در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ
ﻣﺴﮑﻦ اﻣﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺮون ﺑﮫ ﺻﺮﻓﮫ را ﺑﮫ
دﺳﺖ آورده و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭼﻄﻮر و ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮای ھﻤﮫ ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﻓﺮاد ﮐﻢ
درآﻣﺪ ،ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﯿﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﮫ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﺤﻠﮫ ﺧﻮد
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ؟
شهرداری تورنتو می تواند با اجرای کامل برنامه "رفاه تورنتو"
)استراتژی کاهش فقر در تورنتو( و با تعهد به موارد زیر فقر را
کاهش دهد:

ﺳﺎﺧﺖ  ٧٢٠٠واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ۴٠٠٠
واﺣﺪ اﺟﺎری ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ ﺻﺮﻓﮫ ،و  ١٠٠٠ﺳﺮﭘﻨﺎه
ﺟﺪﯾﺪ در ﭼﮭﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ١۵٧٠٠٠
ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ.
ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﮑﮫ از طﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮب
و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ،از ﺟﻤﻠﮫ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ایجاد  ١١۵٠٠ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ،از
ﺟﻤﻠﮫ  ۵٠٠٠ﻓﻀﺎی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﮫ دوﻟﺘﯽ.

ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

