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 است  افزایش  حال در  کلگری در صرفه  به  مقرون مسکن
  2022 سپتامبر 29

 دسترس در خدمات و ها پشتیبانی صرفه، به مقرون مسکن هایگزینه  از وسیعی طیف کلگری شهر مرکز در  حاضر، حال در
 .یکجا صورت  به همه -است

HomeSpace Society  طبقه 10 اداری ساختمان تبدیل است، غیرانتفاعی مسکن کنندهتأمین یک که Sierra Place  مسکن به 
 و  محبت  دهنده نشان است قرار و  یافته نام تغییر Neoma به که  ساختمان این. است رسانده پایان به را کلگری نیازمند افراد  برای

 فضای شامل همچنین. است موقت مسکن و سرپناه یفضا  واحد 10 و قیمت  ارزان  مسکن واحد 82 دارای باشد، جدید آغازهای
  .است مستاجرین برای رفاهی امکانات و Inn from the Cold انجمن ریزی برنامه  برای فضایی و اداری

 کانادا نیز و آلبرتا دولت 
 .کرد پشتیبانی شغل  220 حدود  از  پروژه  این. کردند کمک  نوآورانه پروژه  این برای دالر میلیون 1

 Rapid Housing Initiative لطف به. بداند خانه را آن بتواند که است صرفه به  مقرون و امن مکانی سزاوار  اداییکان  هر»
 از  کانادا سراسر در  افراد پذیرترینآسیب  برای صرفه  به مقرون هایخانه  سریع کردن فراهم با ما  دولت ،(فوری مسکن طرح)

 National Housing که است متعددی هایراه  از یکی این. کندمی  دیلتب  واقعیت به را  امر این کلگری، ساکنان جمله

Strategy (مسکن ملی راهبرد ) نیفتد قلم از  کسهیچ که شود حاصل اطمینان تا دهدمی  ادامه  را  آن ما دولت». 

   فدرال فراگیری  و  تنوع مسکن، وزیر حسین، احمد

 مفید  و مختصر اطالعات

 :است زیر موارد  شامل  که . است بوده دالر  میلیون 30 پروژه  کل هزینه •

o 2 کانادا  دولت و  آلبرتا دولت از دالر میلیون 

o 16.6 از  دالر میلیون Canada Mortgage and Housing Corporation (و مسکن وام شرکت 
 (RHI) فوری  مسکن طرح 2 فاز طریق از( کانادا مسکن

o 5.7 یمال های کمک  آوری جمع طریق  از دالر  میلیون Collaborative Capital Campaign (کمپین 
 (مشارکتی سرمایه

o 5.5 کلگری  شهرداری طرف از دالر  میلیون 

o 200000 از دالر Canada Mortgage and Housing Corporation ( مسکن و مسکن وام  شرکت 
 (اولیه گذاری سرمایه طرح) Seed Funding در( کانادا
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• Alberta Seniors and Housing’s Capital Plan 2022 (سال  در آلبرتا مسکن و سالمندان سرمایه طرح 
 صرفه  به  مقرون شده بازسازی  و  جدید مسکونی واحد 2300 ارائه برای سال  سه طول در  را دالر میلیون 281 ،(2022

 .دهدمی  اختصاص شغل  2000 از بیش از حمایت  و

• Canada's National Housing Strategy (کانادا مسکن ملی راهبرد/NHS )72 از بیش با ساله 10 طرح  یک 
 .بنامند خانه  را  آن که کندمی  فراهم مسکنی هاکانادایی از بیشتری تعداد برای  که است بودجه دالر میلیارد

• NHS جمله از نهادها دیگر با مستمر تعامل و  ایمنطقه  و استانی فدرال، هایدولت  بین قوی  مشارکت اساس بر 
 شامل  طرح  این. است  شده ساخته خصوصی و اجتماعی مسکن هایبخش  و بومیان هایسازمان  و هادولت  ها،شهرداری 
 .اندداشته  مسکن به نیاز تجربه که است افرادی و اقشار همه  از هاکانادایی با مشاوره

 مرتبط  پیوندهای

Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC )بازار ثبات  به مسکن زمینه در  کانادا مرجع عنوان به 
 سطوح تمام به را  مسکن طرفانهبی مشاوره  و تحقیقات  و حمایت مسکن زمینه در هاکانادایی از کرده، کمک مالی سیستم و مسکن
 در را ما یا کنید دیدن cmhc.ca از لطفا   بیشتر، اطالعات برای. نمایدمی  ارائه کانادا مسکن صنعت و کنندگانمصرف  دولت،
 به ،NHS مورد  در  بیشتر اطالعات کسب برای . کنید دنبال فیسبوک و لینکدین یوتیوب، اینستاگرام، توییتر،

placetocallhome.ca کنید مراجعه. 

 برای مسکن هایگزینه به  دسترسی از و کندمی ترویج را صرفه به مقرون مسکن توسعه  آلبرتا سالمندان و  مسکن وزارت 
 نیاز مسکن حمایت به  که هاآلبرتایی آنها، مراقبان و هاخانواده  سالمندان، با وزارتخانه این. نمایدمی حمایت آلبرتا اهالی نیازمندترین

 توانیدمی  را آن تشویقی هایوطرح هانامهبر و  وزارتخانه  از تریدقیق  شرح. کندمی  کار  دولتی شرکای سایر و محلی  جوامع دارند،
 .بیابید alberta.ca/ministry-seniors-housing.aspx در

 مرتبط  اطالعات

  صرفه به مقرون مسکن راهبرد ترقوی  هایشالوده  •


