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 اإلسكان ميسور التكلفة في تزايد في كالغاري 

   2022أيلول /سبتمبر 29

أصبح وسط مدينة كالغاري اآلن مقراً لمجموعة من خيارات اإلسكان ميسور  
 .وجميعها تحت سقف واحد -التكلفة ووسائل دعمه وخدماته 

، وهي أحد مزودي اإلسكان غير الربحيين، من تحويل بناء  (HomeSpace Society)أنتهت جمعية هوم سبيس 

تم تغيير اسم  . طوابق إلى سكن للمحتاجين من سكان كالغاري 10المكون من ( Sierra Place) المكاتب سييرا بليس 

وحدات  10وحدة سكنية ميسورة التكلفة و 82البناء إلى نيوما، ليرمز إلى اللطف والبداية الجديدة، حيث يحتوي على 

  .كما يتضمن مكان للمكاتب والبرامج لنزل للحماية من البرد ومرافق للمستأجرين. كمأوى وسكن انتقالي

دعم المشروع . بمبلغ مليون دوالر لهذا المشروع المبتكر على حدة تبرعت كل من حكومة ألبرتا والحكومة الفيدرالية

 . عمل فرصة 220حوالي 

بفضل مبادرة اإلسكان السريع، تحول حكومتنا هذا . يستحق جميع الكنديين مكاناً آمناً وميسور التكلفة ليتخذونه منزالً "

األكثر ضعفاً في أنحاء كندا، بمن فيهم من   األمر إلى حقيقة عن طريق توفير منازل ميسورة التكلفة بسرعة لألفراد

هذه أحدى الطرق الكثيرة التي تواصل فيها االستراتيجية الوطنية لإلسكان في حكومتنا ضمان  . يعيشون هنا في كالغاري

 ".  عدم إغفال أحد

    أحمد حسين، وزير اإلسكان والتنوع والشمول في الحكومة الفيدرالية

 حقائق سريعة

 :تضمن ذلك. مليون دوالر 30بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع  •

o 2  مليون دوالر من حكومة ألبرتا وحكومة كندا 

o 16.6   مليون دوالر من شركة القروض العقارية واإلسكان الكندية خالل المرحلة الثانية من مبادرة

 .اإلسكان السريع

o 5.7 مليون دوالر كتمويل من حملة رأس المال التعاوني 

o 5.5 مليون دوالر من بلدية كالغاري 

o 200,000  دوالر من شركة القروض العقارية واإلسكان الكندية كتمويل أولي 

مليون دوالر على مدى ثالث  281مبلغ  2022تخصص خطة رأس المال للمسنين واإلسكان في ألبرتا لعام  •

 . فرصة عمل 2,000ثر من وحدة سكنية جديدة ومجددة بتكلفة ميسورة مع توفير أك 2,300سنوات لتوفير 
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مليار دوالر ستمنح  72سنوات بقيمة تزيد عن  10االستراتيجية الوطنية الكندية لإلسكان هي خطة مدتها  •

 .المزيد من الكنديين مكاناً يتخذونه منزالً 

بُنيت استراتيجة اإلسكان الوطنية على شراكات قوية بين الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات   •

ت اإلقليمية وعلى مشاركة مستمرة مع اآلخرين، بما فيهم البلديات وحكومات ومنظمات السكان  والحكوما

يتضمن ذلك تشاورات مع الكنديين من جميع مناحي الحياة  . األصليين وقطاعي اإلسكان اإلجتماعي والخاص

 .وأشخاص ذوي خبرة في احتياجات اإلسكان

 روابط ذات صلة 

المسؤولة عن اإلسكان في كندا، تساهم شركة القروض العقارية واإلسكان الكندية في ثبات سوق اإلسكان بصفتها السلطة 

والنظام المالي وتقدم الدعم للكنديين المحتاجين للسكن وتوفر المشورة وبحثاً عادالً عن اإلسكان لجميع المستويات في  

أو تابعنا على تويتر   cmhc.caلمعلومات، يُرجى زيارة لمزيد من ا . الحكومة الكندية والمستهلكين وقطاع اإلسكان

لمعرفة المزيد حول االستراتيجية الوطنية لإلسكان، تفضل بزيارة  . كوانستغرام ويوتيوب ولينكد إن وفيسبو

placetocallhome.ca. 

المسنين واإلسكان في ألبرتا تطوير المساكن  الميسورة التكلفة وتدعم الوصول إلى خيارات اإلسكان لسكان   ترعى وزارة

 ً تعمل الوزارة مع المسنين وعائالتهم ومقدمي الرعاية وسكان ألبرتا الذين يحتاجون إلى دعم في . ألبرتا األكثر احتياجا

يمكن االطالع على وصف بتفاصيل أكثر عن الوزارة  . يناإلسكان والمجتمعات المحلية وشركاء الحكومة اآلخر

 . alberta.ca/ministry-seniors-housing.aspxوبرامجها ومبادراتها على 

 معلومات ذات صلة 

 أساسات أقوى استراتيجية اإلسكان ميسور التكلفة  •

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cmhc-schl.gc.ca%2Fen%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cc42876e45e4a49b2ca5308daa23bfaa9%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638000675732247955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vh%2F%2F6UNPKt3Sj7P2TTqhBkFgtxCbDpdc6gO%2Bz9Iarbk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.placetocallhome.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cc42876e45e4a49b2ca5308daa23bfaa9%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638000675732247955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6BXoEHwl0clswrIDB8BMg2TRC2PW3trRBFaqA4M8EJU%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/seniors-and-housing.aspx
https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx

