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دفعات المساعدة عىل تحّمل التكاليف في ألبرتا

تعافى اقتصاد ألبرتا بقوة، ولكن كثير من الناس يكافحون من أجل تدفئة بيوتهم وإطعام عائالتهم. نريد أن نساعد.

 يمكن للمسنين والعائالت التي لديها أطفال دون سن 18 وسكان ألبرتا المعتمدين عىل برامج المنافع األساسية الحصول

  عىل 600 دوالر عىل دفعات معفاة من الضرائب تُقّدم عىل مدار ستة أشهر للمساعدة عىل تعويض تكاليف التضخم

والحفاظ عىل القدرة عىل تحمل تكاليف الحياة.

هذه طريقة آمنة وتحافظ عىل السريّة إلثبات هويتك عىل اإلنترنت.

ستحتاج إىل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الخاصة بك الصادرة في ألبرتا. إن لم تكن لديك واحدة، يمكنك التقدم

 .(Alberta Supports) أو أحد مراكز دعم ألبرتا (Alberta Registry) بطلب عبر الحضور شخصًيا إىل أحد مواقع سجل ألبرتا 

اجمع المعلومات التالية قبل البدء بطلبك:

 رقم الضمان االجتماعي الخاص بمقدم الطلب وبالزوج/الزوجة، إن كنت متزوجاً.

  رقم الحساب المصرفي والمؤسسة المصرفية والتحويل المصرفي (للحصول عىل الدفعة بطريقة اإليداع

المباشر)، أو عنوان البريد (للحصول عىل الدفعة بشيك).

األهلية

  يستطيع المسنون البالغون 65 عاًما فما فوق الذين يقل دخلهم األسري عن 180.000 دوالر وال يتلقون منافع المسنين في

ألبرتا التقدم بطلب للحصول عىل 600 دوالر للشخص.

 تستطيع العائالت الذين يقل دخلهم األسري عن 180.000 دوالر التقدم بطلب للحصول عىل 600 دوالر لكل طفل دون سن 18.

سيتلّقى كل من سكان ألبرتا الذين يعتمدون عىل برامج الدعم األساسية 600 دوالر تلقائياً ابتداًء من 31 يناير/كانون الثاني:

منافع المسنين في ألبرتا

الدخل المضمون لشديدي اإلعاقة

دعم الدخل

األشخاص ذوي اإلعاقات التنموية

 *سيتلّقى مقدمو الرعاية بالتبني ومقدمو الرعاية لألقارب الذين يعتنون بطفل دون سن 18 الدفعات تلقائياً ولكن ما يزال عليهم تقديم طلب للحصول

عىل المنافع ألطفالهم البيولوجيين أو المتبنين.

كيفية التقّدم بطلب

سيتلّقى سكّان ألبرتا المعتمدين عىل برامج الدعم األساسية دفعاتهم الشخصية تلقائياً، ولكن عليهم التقّدم بطلب ألي طفل دون سن 18.

يستطيع جميع المسنين والعائالت األخرى التقّدم بطلب عىل اإلنترنت أو بالحضور الشخصي حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2023.

التقّدم بطلب عىل اإلنترنت

للبدء بعملية التقديم المؤلفة من خطوتين alberta.ca/affordable اذهب للموقع اإللكتروني:
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 Alberta.ca سجّل للحصول عىل حساب ُمحّقق عىل   
 .(MyAlberta Digital ID يُعرف سابقاً بهويتي الرقمية في ألبرتا)

  تقّدم بطلب الحصول عىل دفعاتك عبر التسجيل في البوابة اإللكترونية لتقديم الطلبات
باستخدام حسابك الُمحّقق.

•

•

•

•

•

•

•

•

·
·
·
·

·

·

https://www.alberta.ca/affordability-payments.aspx
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التقّدم بطلب بالحضور شخصًيا

(Alberta Supports) أو أحد مراكز دعم ألبرتا (Alberta Registry) يمكنك التقدم بطلب بالحضور الشخصي لدى أي من وكالء سجل ألبرتا

إن لم تستطع التقدُّم بطلب عىل اإلنترنت أو كنت بحاجة للمساعدة. تقدم مراكز دعم ألبرتا المساعدة بأكثر من 100 لغة.

(alberta.ca/lookup/find-a-registry-agent.aspx) يمكنك العثور عىل وكيل لسجل ألبرتا عىل

(alberta.ca/alberta-supports) يمكنك العثور عىل مراكز الدعم في ألبرتا عىل

ما عليك إحضاره:

بطاقة تعريف صالحة

رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الصادرة في ألبرتا أو

بطاقة تعريف أخرى مع إثبات اإلقامة

رقم الضمان االجتماعي الخاص بمقدم الطلب وبالزوج/الزوجة، إن كنت متزوجاً

المعلومات المصرفية للحصول عىل دفعات باإليداع المباشر (أرقام الحساب والمؤسسة والتحويل) أو

عنوان البريد للحصول عىل شيك

احصل عىل دفعاتك

ستبدأ بالحصول عىل دفعات شهرية قدرها 100 دوالر في نهاية الشهر الذي تتقدم فيه بالطلب.

إن تقدّمت بالطلب بعد شهر يناير/كانون الثاني، ستحصل عىل دفعات بأثر رجعي حتى أول شهر كنت فيه مؤهالً.

هل تحتاج إىل مساعدة؟

لألسئلة أو المشاكل الخاصة بحساب Alberta.ca المحقق، اتصل عىل: 1-844-643-2789

لألسئلة أو المشاكل الخاصة بدفعات تحّمل التكاليف، اتصل عىل: 1-844-644-9955
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