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1 milyong Albertans ang makakatanggap 
ng pagbabayad sa abot-kayang gastos 

Pebrero 09, 2023 Mga katanungan sa media 

Mahigit isang milyong Albertans ang naka-enroll at 
naka-iskedyul na makakatanggap ng una sa anim na 
$100 na pagbabayad sa abot-kayang gastos, na 
kumakatawan sa $96 milyon na tulong sa inflation. 

Ang ekonomiya ng Alberta ay bumawi nang husto, ngunit ang mga Albertan ay 

nagpupumiglas na painitin ang kanilang mga tahanan at pakainin ang kanilang mga 

pamilya. Ang Affordability Action Plan ng Alberta ay tumutulong na panatilihing abot-

kaya ang Alberta. 

Ang isang online na sistema ng aplikasyon ay idinisenyo gamit ang in-house na 

kadalubhasaan at mga mapagkukunan upang maayos na iproseso ang mga 

pagbabayad na abot-kaya upang mabigyan ang mga pamilya, nakatatanda at ang 

pinaka-mahina sa tulong na kailangan nila sa isang napapanahong paraan. Ang 

abot-kayang gastos ay isa lamang sa isang hanay ng mga hakbang na inihayag 

noong Nobyembre na ngayon ay isinasagawa upang matulungan ang mga Albertan 

na malampasan itong abot-kayang krisis. 

“Lubos kong ipinagmamalaki ang mga pampublikong tagapaglingkod ng Alberta na 

nakabuo ng isang kauna-unahang uri ng portal ng pagbabayad sa loob ng dalawang 

buwan nang walang dagdag na gastos sa mga nagbabayad ng buwis. Ito ay 

karagdagang patunay na sa teknolohiya at inobasyon ay maaari nating gawing 

moderno ang ating mga proseso, magbigay ng mga de-kalidad na solusyon at mas 

madaling gamitin na mga kasangkapan na maghahatid ng mas mahusay na halaga 

at mga resulta para sa mga Albertans.” 
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Nate Glubish, Ministro ng Teknolohiya at Pagbabago 

"Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pangyayari sa ating patuloy na pagsisikap na 

panatilihing maging abot-kaya ang Alberta. Isang milyong bata, nakatatanda at 

Albertan sa mga pangunahing programa ng suporta ang naka-enroll na ngayon 

upang makatanggap ng buwanang abot-kayang mga bayad upang mabawi ang mga 

mapaghamong panggigipit sa inflasyon. Ang ating gobyerno ay nananatiling 

nakatutok sa abot-kaya, at patuloy nating sisiyasatin ang karagdagang tulong para 

sa mga Albertans.” 

Matt Jones, Ministro ng Affordability at Utilities  

Sa isang milyong Albertans na kasalukuyang tumatanggap ng mga pagbabayad, 

300,000 ang awtomatikong na-enroll at higit sa 700,000 ang nag-apply sa 

pamamagitan ng portal. Mahigit sa 650,000 na nag-apply sa pamamagitan ng portal 

ang nakatanggap ng kanilang unang bayad, at ang iba ay makakatanggap ng 

kanilang unang bayad sa mga darating na araw. 

Ang $600 na pagbabayad sa abot-kayang gastos ay nagdaragdag sa daan-daang 

dolyar na natatanggap at naiipon ng mga Albertan sa ilalim ng Affordability Action 

Plan. Kabilang dito ang tinatayang $900 na natipid sa pamamagitan ng 

pagsususpinde sa panlalawigang buwis sa gasolina, pagpapalawak ng mga rebate 

sa kuryente, pagtaas ng mga pagbabayad ng benepisyo sa mga pangunahing 

programa ng suporta at paghinto sa mga pagtaas ng rate ng insurance ng pribadong 

pampasaherong sasakyan hanggang sa katapusan ng 2023. 

Bilang karagdagan sa mga suportang ito, ang gobyerno ng Alberta ay nagbigay ng 

karagdagang pinansiyal na suporta sa mga bangko ng pagkain at iba pang mga 

grupo ng komunidad, pinataas na pondo para sa mga programang transit pass na 

mababa ang kita at naka-index na buwis sa personal na kita. 

Salamat sa maingat na paggawa ng desisyon at sa pabago-bago at lumalagong 

ekonomiya ng Alberta, ang lalawigan ay nasa isang malakas na posisyon sa 

pananalapi na may balanseng badyet, na nagbigay-daan sa pamahalaan ng Alberta 

na mag-alok ng kaluwagan upang ang mga Albertan at mga pamilya ay mas 

mahusay na makayanan ang krisis sa inflation na ito, at higit pa. 
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Mabilis na mga katotohanan 

• Sa loob ng unang 24 na oras ng pagbubukas ng portal, higit sa 140,000 mga 

aplikasyon ang matagumpay na naproseso para sa pagbabayad, na 

tumutulong sa higit sa 190,000 mga bata at 65,000 na mga nakatatanda. 

• Noong Enero 31, higit sa 575,000 Albertans ang nakatanggap ng kanilang 

unang mga pagbabayad sa pamamagitan ng direktang deposito o mga tseke, 

na tumutulong sa higit sa 400,000 na mga nakatatanda at higit sa 174,000 

mga bata. 

• Ang mga Albertan ay maaaring matuto nang higit pa tungkol sa lahat ng 

malawak na nakabatay at naka-target na affordability relief programs online. 

Pagsuporta sa mga bata, nakatatanda at mga mahihinang Albertan 

• Simula noong Peb. 8, 950,000 Albertans ang nakatanggap, o nagkaroon ng 

magulang o tagapag-alaga na tumanggap sa ngalan nila, ang kanilang una sa 

hanggang anim na buwanang $100 na pagbabayad. 

o Kabilang dito ang 469,000 bata, 380,000 nakatatanda at 118,000 

mahinang Albertan sa mga pangunahing programa ng suporta tulad ng 

AISH, Income Support at ang Persons with Developmental Disabilities 

(PDD) program. 

o Sa ngayon, ang mga Albertan ay nakatanggap ng $96 milyon sa mga 

pagbabayad na abot-kaya. Tinatayang sa buong anim na buwan, 

humigit-kumulang $500 milyon ang dadaloy. 

• Ang pagbabayad ay naihatid sa pamamagitan ng direktang deposito o tseke 

para sa lahat ng Albertans na matagumpay na nakatala bago ang Enero 27. 

Ang mga Albertan na nagpatala pagkatapos ng Enero 27 ay makakakuha ng 

kanilang mga bayad sa loob ng 10 araw pagkatapos makumpleto ang 

kanilang aplikasyon. 

• Para sa tulong sa kanilang mga aplikasyon, ang mga Albertan ay maaaring: 

o Tawagan ang linya ng suporta sa Na-verify na Account sa 1-844-643-

2789. 

o Tawagan ang Affordability Action Plan Information Line sa 1-844-644-

9955. 

o Bisitahin nang personal ang sinumang ahente ng pagpapatala o 

Alberta Supports center upang makatanggap ng suporta sa 50 

lokasyon at higit sa 100 wika nang walang bayad.  
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Inflation relief para sa lahat ng Albertans 

• Ang iba pang mga suporta sa abot-kaya na nagbibigay ng tulong ay 

kinabibilangan ng: 

o $500 sa kabuuang rebate sa kuryente. 

o Daan-daang dolyar para sa mga driver sa tinantyang lunas sa buwis sa 

gasolina. 

o Anim na porsyentong pagtaas ng indexation sa mga pangunahing 

programa ng suporta tulad ng AISH, Income Support, Seniors Benefit 

at Alberta Child and Family Benefit. 

o Proteksyon sa presyo ng natural na gas at kuryente. 

o Mga pagbabago sa personal na buwis sa kita na makakatulong na 

magtago ng mas maraming pera sa mga bulsa ng mga indibidwal at 

pamilya. 

• Maraming bahagi ng tatlong taong $2.8-bilyong Affordability Action Plan ng 

Alberta ang patuloy na magbibigay ng suporta para sa mga Albertan sa 

hinaharap. 

o Kabilang dito ang mga rebate sa natural na gas at kaluwagan sa buwis 

sa gasolina, batay sa mga nag-trigger ng presyo, at ang pag-index ng 

sistema ng buwis at mga suportang panlipunan ng Alberta. 

• Nakipag-usap din ang gobyerno ng Alberta sa isang kasunduan sa pederal na 

pamahalaan tungkol sa mga panukalang abot-kaya para sa pangangalaga ng 

bata na magtitipid sa mga magulang sa pagitan ng $450 at $635 buwan-

buwan para sa isang full-time na bata sa pangangalaga. 

Kaugnay na impormasyon 

• Mag-sign-up o tingnan ang Katayuan ng iyong Na-verify na Account 

•  Mag-apply para sa Affordability Payments 

• Affordability Action Plan 

Multimedia 

• Video: Paano mag-aplay para sa iyong mga pagbabayad ng abot-kaya   

 

https://www.alberta.ca/affordability-payments.aspx
https://affordability.alberta.ca/welcome
https://www.alberta.ca/affordability-action-plan.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3ErdhDf6DJ8&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cf081f34ab2d3401f5d5008db0ac510ee%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638115613721851046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pExEIs3cEFllVJ1iGYm5tb4u9OlLlRcybUJa%2B7ocYnk%3D&reserved=0

