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إخباريبيان   
 

 تكاليف المعيشة تحمل  لمساعدتهم في مدفوعات  من سكان ألبرتايتلقى مليون 

 استفسارات وسائل اإلعالم  2023 شباط /فبراير 9
 

  اإلعانة على تحملأول مدفوعات  لتلقيأكثر من مليون من سكان ألبرتا وجدولة تم تسجيل  

 100بمقدار ، كل دفعة  دفعات ستدوالر مقسمة على  600والتي تتكون من المعيشة  تكاليف 

 .التضخمتخفيف ألبرتا ل تقدمها حكومة مليون دوالر   96 إجمالي وهو ما يمثل   ،دوالر 
 

لقدرة على لكن سكان ألبرتا يكافحون لتدفئة منازلهم وإطعام أسرهم. تساعد خطة عمل ا بقوة،انتعش اقتصاد ألبرتا 

 .تحمله ألبرتا سكانيمكن لبحيث األسعار معقول من مستوى في ألبرتا على الحفاظ على معيشة الكاليف ت تحمل 

تم تصميم نظام تقديم الطلبات عبر اإلنترنت باستخدام الخبرات والموارد الداخلية لمعالجة مدفوعات القدرة على 

اجونها في الوقت  ألكثر ضعفًا بالمساعدة التي يحتكان الستحمل التكاليف بسالسة لتزويد العائالت وكبار السن وا

المناسب. مدفوعات القدرة على تحمل التكاليف هي مجرد واحدة من مجموعة من اإلجراءات التي تم اإلعالن 

والتي يتم تنفيذها اآلن لمساعدة سكان ألبرتا على تجاوز أزمة القدرة على تحمل   كانون األول /عنها في نوفمبر

 .المعيشة تكاليف

 وزير التكنولوجيا واالبتكار ،  نيت جلوبيشصرح  

لذين طوروا أول بوابة دفع من نوعها في أقل من شهرين دون أي  أنا فخور جدًا بالموظفين العموميين في ألبرتا ا"

على أنه من خالل التكنولوجيا واالبتكار يمكننا تحديث   آخرتكلفة إضافية على دافعي الضرائب. وهذا دليل 

االستخدام والتي ستوفر قيمة ونتائج أفضل   من حيث  ، وتقديم حلول عالية الجودة وأدوات أكثر سهولةمعامالتنا

 ." ن ألبرتالسكا
 

 وزير القدرة على تحمل التكاليف والمرافق جونز،مات رح  ص

مواطن من تسجيل مليون  اآلنيعد هذا إنجاًزا رائعًا في جهودنا المستمرة لجعل ألبرتا في متناول الجميع. تم "

لتلقي مدفوعات القدرة على تحمل التكاليف  برامج الدعم األساسية  سجلين في الم  وكبار السن وألبرتا  األطفال

  التكاليف،ضخمية الصعبة. ال تزال حكومتنا تركز على القدرة على تحمل الشهرية لتعويض الضغوط الت

 ." اإلغاثة لسكان ألبرتاس ب ل وسنواصل استكشاف المزيد من 

 

كثر من تقدم أ، بينما  تلقائيًا  300000تم تسجيل   حاليًا،من بين مليون من سكان ألبرتا الذين يتلقون مدفوعات 

وسيحصل الباقون   دفعة،ألفًا ممن تقدموا من خالل البوابة أول  650من خالل البوابة. تلقى أكثر من    700000

 .على أول دفعة في األيام المقبلة

دوالر إلى مئات الدوالرات التي يتلقاها سكان ألبرتا   600تضيف مدفوعات القدرة على تحمل التكاليف البالغة 

دوالر عن طريق   900خطة عمل القدرة على تحمل التكاليف. ويشمل ذلك توفير ما يقدر بـ  ويدخرونها في إطار
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وزيادة مدفوعات المزايا في برامج الدعم  الكهرباء،خصومات  التوسع في تطبيقو اإلقليمية،تعليق ضريبة الوقود 

 .2023م وإيقاف زيادات معدل التأمين على سيارات الركاب الخاصة مؤقتًا حتى نهاية عا األساسية،

  األخرى،المجتمع  ؤسساتقدمت حكومة ألبرتا دعًما ماليًا إضافيًا لبنوك الطعام وم الدعم،باإلضافة إلى هذا 

 .لذوي الدخل المنخفض وضريبة الدخل الشخصي المفهرسةصالت تذاكر المواوزادت التمويل لبرامج 

تتمتع المقاطعة بوضع مالي   ألبرتا،االقتصاد الديناميكي والمتنامي في بفضل وة الحكيم  اتبفضل اتخاذ القرار

مما مّكن حكومة ألبرتا من تقديم اإلغاثة حتى يتمكن سكان ألبرتا وأسرهم من إدارة أزمة    متوازنة،قوي بميزانية 

 .لبشكل أفض وما يعقبها التضخم هذه

 

 حقائق سريعة 

طلب    140000من    خالل الساعات األربع والعشرين األولى من افتتاح البوابة ، تمت معالجة أكثر    •

 .من كبار السن 65000طفل و   190000بنجاح للدفع ، مما ساعد أكثر من 

من سكان ألبرتا دفعاتهم األولى عن طريق اإليداع   575000، تلقى أكثر من كانون الثاني /يناير  31في     •

 .طفل 174000من كبار السن وأكثر من    400000المباشر أو الشيكات ، مما ساعد أكثر من  

يمكن لسكان ألبرتا معرفة المزيد عن جميع برامج اإلغاثة ذات القاعدة العريضة والموجهة على     •

 .اإلنترنت
 

 دعم األطفال وكبار السن والضعفاء من سكان ألبرتا 

من سكان ألبرتا ، أو كان أحد الوالدين أو الوصي يتلقون    950000، تلقى  شباط/فبراير 8اعتباًرا من      •

 .دوالر 100فعة شهرية تصل إلى نيابة عنهم ، أول د

o    من سكان ألبرتا الضعفاء   118000من كبار السن و  380000طفل و   469000يشمل ذلك

التطور   إعاقاتودعم الدخل وبرنامج األشخاص ذوي  AISH في برامج الدعم األساسية مثل

  (PDD).الجسدي

o   ت القدرة على تحمل التكاليف. مليون دوالر من مدفوعا  96، تلقى سكان ألبرتا حتى اآلن

مليون  500سيتدفق إجمالي حوالي  الكاملة،تشير التقديرات إلى أنه خالل األشهر الستة 

 .دوالر

لجميع سكان ألبرتا الذين التحقوا بنجاح   اتتم تسليم المدفوعات عن طريق اإليداع المباشر أو الشيك    •

أيام   10يناير على مدفوعاتهم في غضون   27عد  يناير. وسيحصل سكان ألبرتا الذين التحقوا ب  27قبل 

 .من استكمال طلبهم

 :لبرتالسكان أ، يمكن طلباتديم التقللمساعدة في     •

o   1- 844- 643- 2789على  الحساب المؤكدبخط دعم  االتصال. 

o   1- 844-644- 9955بخط معلومات خطة عمل القدرة على تحمل التكاليف على  االتصال. 



 

Classification: Public 

o    50شخصيًا لتلقي الدعم في )ألبرتا سابورتس( أو مركز دعم ألبرتا  تسجيل  كتبم زيارة أي  

 .لغة مجانًا 100موقعًا وأكثر من  
 

 جميع سكان ألبرتا على تخفيف التضخم 

 :ما يلي ك اإلغاثة  تقديمالقدرة على تحمل التكاليف  لزيادة  الدعم األخرىتشمل وسائل     •

      500  o دوالر كإجمالي حسومات الكهرباء. 

o   مئات الدوالرات للسائقين في اإلعفاء التقديري من ضريبة الوقود. 

o   ة لبرامج الدعم األساسية مثلئفي الم 6المؤشر بنسبة  زيادات AISH   ودعم الدخل ومزايا

 .كبار السن وإعانة ألبرتا لألطفال واألسرة

o   باءحماية أسعار الغاز الطبيعي والكهر. 

o     تغييرات ضريبة الدخل الشخصية التي ستساعد في االحتفاظ بمزيد من األموال في جيوب

 .األفراد والعائالت

  2.8سيستمر العديد من مكونات خطة العمل ذات القدرة على تحمل التكاليف والتي تبلغ قيمتها      •

 .مليار دوالر لمدة ثالث سنوات في ألبرتا في تقديم الدعم لسكان ألبرتا في المستقبل

o   حددات  ستنادًا إلى متشمل هذه الحسومات على الغاز الطبيعي واإلعفاء من ضريبة الوقود ، ا

 .، ومؤشر نظام الضرائب في ألبرتا والدعم االجتماعي األسعار ارتفاع 

تفاوضت حكومة ألبرتا أيًضا على اتفاقية مع الحكومة الفيدرالية بشأن تدابير القدرة على تحمل      •

وام  طفل بدلدوالًرا شهريًا ل 635دوالًرا و   450التكاليف لرعاية األطفال والتي ستوفر لآلباء ما بين 

 .الرعاية في دوركامل 

 

 معلومات ذات صله 

 قم بالتسجيل أو تحقق من حالة الحساب الذي تم التحقق منه     •

 على تحمل التكاليف  القدرةالتقدم بطلب للحصول على مدفوعات     •

 خطة عمل القدرة على تحمل التكاليف     •

 

 الوسائط المتعددة

 لتكاليف درة على تحمل افيديو: كيفية التقدم بطلب للحصول على مدفوعات الق •  

https://www.alberta.ca/affordability-payments.aspx
https://affordability.alberta.ca/welcome
https://www.alberta.ca/affordability-action-plan.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=3ErdhDf6DJ8

