Orientation to Ontario
ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ
ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ�

1-855-626-0002
https://settlement.org/o2o

ਦੋਵ� ਿਕਸਮ ਦੀ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਵਆਪਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ
ਸ�ਟਰ� ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨ�ਮ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਸਮ� ਰਹੇ। ਹੋਰ ਸ�ਟਰ ਪਾਰਟਟਾਈਮ ਅਤੇ ਡਰ੍ਾਪ-ਇਨ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ
ਿਦਨ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (Day
Nurseries Act) ਹੇਠ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਘੱਟ
ਪੰ ਜ ਤ� ਵੱਧ ਅਸਬੰ ਿਧਤ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਕੇਅਰਿਗਵਰ� ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਤ� ਲਾਇਸ�ਸ
ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਕਮੇ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਲ�
ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਸ�ਟਰ� ਦਾ ਨ�ਮ ਨਾਲ
ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ
ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕੇਅਰਿਗਵਰ
ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਮਆਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਇੱਕ ਿਨਜੀ ਘਰ, ਸਕੂਲ,
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ�ਟਰ ਜ� ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਸ�ਟਰ
ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਨੂੰ ਸਿਹਕਾਰੀ ਵਜ�
ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਸ�ਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ontario.ca ਜ� findlink.at/childcare 'ਤੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ
ਜਾਣੋ।
ਿਬਨਾ ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ
ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੰ ਜ ਜ� ਘੱਟ ਅਸਬੰ ਿਧਤ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰਿਗਵਰ� ਨੂੰ
ਲਾਇਸ�ਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਪ�ਦੀ। ਲਾਇਸ�ਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ�
ਪ�ਦੀ।
ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਬਨਾ ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਢੁੱਕਵ� ਸੰ ਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।
Funded by / Financé par

ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀਆਂ
ਜੇ ਤੁਸ� ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਤ� ਤੁਸ� ਸਬਿਸਡੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ
ਸੈਟਲਮ�ਟ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜ�
ontario.ca ਜ� findlink.at/payingchc 'ਤੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੈਟਲਮ�ਟ ਏਜੰ ਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ
ਲਈ settlement.org 'ਤੇ ਜਾਓ।

CANADA CHILD BENEFIT (CCB) - ਕਨ�ਡਾ ਿਵੱਚ
ਬਾਲ-ਲਾਭ
18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਦੀ
ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਹਨ� ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਮਹੀਨ�ਵਾਰ CCB
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ servicecanada.gc.ca ਜ�
findlink.at/UChildCB ਸਰਿਵਸ ਕਨ�ਡਾ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਅਿਹਮ ਿਟੱਪਣੀ
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ
ਿਕਸਮ� ਹਨ: ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਿਬਨਾ
ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨ� ਦੋ
ਿਵਕਲਪ� 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਚੁਣੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਕੀ ਹੈ।
�ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ�ਟਰ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ�ਟਰ� ਿਵੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲ
ਦੇ ਸ�ਟਰ ਸਬੰ ਧੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ� ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨ� ਸ�ਟਰ�
ਿਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਣ ਲਈ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਸ�ਟਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ
ਲਾਗਤ ਨਹ� ਲਗਦੀ।
ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ�ਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ
1-800-268-1153 'ਤੇ ਸਰਿਵਸ �ਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰੋ ਜ� oeyc.edu.gov.on.ca ਜ� findlink.at/
EarlyYearC 'ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦਾ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ
�ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਮ� ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰ ਜ
ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੇ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ�
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ
ਐਜੂਕੇਟਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੋ
ਤ� ਸ਼ਾਮ� 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤ�
ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ�, ਿਜਹਨ� ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਢੁੱਕਵ� ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ontario.ca ਜ� findlink.at/
full-dayK 'ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ?
ਕਈ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਸ�ਟਰ ਮੁੱਢਲੇ
ਬਚਪਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ (ECE) ਦੇ
ਿਡਪਲੋ ਿਮਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰਿਗਵਰ�
ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

