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التكاليفيف لدفعاتيتحملي ونيةي اإللكتر بالبوابةي العملي يبدأي

/ينايريي18  
 كانونيالثان 

/يناير   17 ي
 استفسارات وسائل اإلعالم  2023كانون الثان 

الساعةيي مني يوميييي9ابتداًءي صباحي والمسنونيييي18مني ي األهال  يستطيعي /يناير،ي  
الثان  كانوني

عىليي للحصولي بطلباتي التقدمي تاي ألتر سكاني مني لتحمليييي600المؤهلوني دفعاتي ي  
 
ف دوالري

 التكاليفيعىليمدىيستةيأشهر.ي

تا بقوة، غبر أن   الكثبر من الناس يكافحون من أجل تدفئة منازلهم وإطعام عائالتهم، والحكومة تريد المساعدة. إىل لقد تعاف  اقتصاد ألبر

ا. 
ً
تا، تقدم حكومتها إعانة مستهدفة للعائالت والمسنير  واألكبر ضعف  جانب الدعم واسع النطاق لمساعدة جميع سكان ألبر

ي ا 
ونية اآلمنة لتقديم الطلبات ف  ي يقل دخلها عن    18من صباح يوم    9لساعة  سيتم إطالق البوابة اإللكبر

/يناير. العائالت التر ي
كانون الثان 

ي الشهر لمدة ستة أشهر عن كل طفل ُمعاٍل دون سن الـ    100دوالر مؤهلة للحصول عىل    180000
عاًما. يستطيع المسنون    18دوالر ف 

تا التقدم بطلب للحصول عىل  دوالر وال ي  180000عاًما فما فوق الذين يقل دخلهم األرسي عن    65البالغون   ي ألبر
تلقون منافع المسنير  ف 

ا. 
ً
 الدفعات الشهرية أيض

تا للحصول   ي ألبر
نت أن يقدم الطلب شخصًيا عبر أي وكيل تسجيل أو هيئة الدعم ف  ي الدخول عىل اإلنبر

 ف 
ً
يستطيع أي شخص يجد صعوبة

ي 
 ة. لغة خالل أوقات الدوام العادي   100وأكبر من   موقع  50عىل الدعم ف 

ي أي وقت ما بير   
قبل الطلبات ف 

ُ
/يناير و  18ست ي

ي نهاية الشهر  2023حزيران/يونيو    30كانون الثان 
تا الدفعات ف  . سيتلقر معظم سكان ألبر

 ولكن التوقيت الدقيق سوف يختلف.  ،الذي تكتمل فيه عملية تقديم الطلب

  

نتيرسي    عيوآمن  تقديميالطلباتيعىلياإلنتر

ونية لتقديم طلبات الحصول عىل الدعم المبارسر مع مراعاة الحفاظ عىل الرسية الشخصية واألمن. يحتاج األهاىلي    ُصممت البوابة اإللكبر

إثبات هويتهم عىل   تا  ألبر يتيح لسكان  يقدموا طلباتهم مما  لكي  بانتظار ذلك  أو  التأكد منه  تم  إىل حساب ُمحقق  المؤهلون  والمسنون 

نت بدون الوثائق الورقية أو الزيار   ات الشخصية. اإلنبر

طرح  
ُ
نت. سوف ت اإلنبر الُمحقق لتسجيل دخولهم وإكمال تقديم طلباتهم عىل  الدخول من حسابهم  تا معلومات  ألبر سيستخدم سكان 

ي حساباتهم  
ف  الدفعات  إيداع  ُيتاح  ا كي 

ً
أيض المرصفية  معلوماتهم  ومن  أهليتهم  من  للتحقق  الطلبات  مقدمي  عىل  األسئلة  من  سلسلة 

ة يد. المرصفية مبارسر ي دفعاتهم بالشيكات الُمرسلة بالبر
ا مقدمو الطلبات الذين ال يملكون حسابات مرصفية اختيار تلقر

ً
 . يستطيع أيض

للذين يجدون صعوبة   الهاتفية  المكالمات  نت وعبر  اإلنبر ين شخصًيا وعىل  للحاض  الدعم  يتوفر  أو    بتقديمكما  نت  اإلنبر طلباتهم عىل 

 يحتاجون إىل مساعدة إضافية. 

ي
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تايدفعاتهميتلقائًيايسيتي يالضعفاءيمنيسكانيألتر  لفر

ة تلقائًيا وال يحتاجون إىل تقديم طلباتهم   تا المؤهلير  للحصول عىل دفعات التخفيف من التضخم المبارسر ل العديد من سكان ألبر
ُيسجَّ

ونية أو    منافع عبر الدخل المضمون للمعوقير  بشدة أو  ا شخصيً عبر البوابة اإللكبر
تا أو  . كل من يتلقر ي ألبر

 
دعم الدخل أو إعانة المسنير  ف

ا وسيتلقر تلقائًيا دفعاته البالغة 
ً
ل ُمسبق كانون    31دوالر بدًءا من   100يتلقر الخدمات عبر برنامج األشخاص ذوي اإلعاقة التنموية ُمسجَّ

ا أطفال معالير  دون سن
ً
امج ولديك أيض /يناير. إذا كنت من المستفيدين من أحد هذه البر ي

ي    18 الثان 
عاًما، ستحتاج إىل تقديم طلب لتلقر

ونية.   دفعات ألطفالك عبر البوابة اإللكبر

ي رعايتهم. 
 
ي ولذوي القرنر تلقائًيا وال يحتاجون إىل تقديم طلبات عن األطفال ف

 كما يتم تسجيل مقدمي الرعاية بالتبت 

قدم خطة عمل تحمل الت  600إىل جانب دفعات تحمل التكاليف البالغة  
ُ
 ما مجموعه  دوالر، ت

ً
دوالر عىل هيئة خصومات    500كاليف أيضا

يبة الدخل ات ض  الغاز الطبيعي وتغيبر يبة الوقود، باإلضافة إىل حماية أسعار  التقديرية من ض  ي اإلعانة 
 
ي الكهرباء ومئات الدوالرات ف

 
  ف

أل تا الضعفاء، قدَمت حكومة  ي ارتفاع تكاليف المعيشة. ولزيادة دعم سكان ألبر
 
  للمساعدة ف

ً
ي برامج الدعم األساسية وتمويال

 
تا زيادة ف بر

 إضافًيا لبنوك الطعام. 

 حقائقيرسيعةي

حزيران/يونيو، وتكون الدفعات بأثر رجعي حيث تشمل األشهر السابقة عندما يكون الشخص    30يمكن تقديم الطلبات حتر   •

 .
ً
 مؤهال

فوًرا الفرصة لحفظ طلباتهم حتر يستطيعوا العودة  سُيمنح مقدمو الطلبات غبر القادرين عىل تقديم كل المعلومات الالزمة   •

 إليها إلضافة التفاصيل المتبقية. ُيمكن أن تتأخر دفعاتهم حتر يستطيعوا توفبر المعلومات ذات الصلة. 

ائب لعام  • تا بيانات الرص   لدى وكالة اإليرادات الكندية للتحقق من األهلية بناًء عىل الدخل.  2021ستستخدم حكومة ألبر

تا:  • ي تقديم طلباتهم، يستطيع سكان ألبر
 للمساعدة ف 

o   1- 844-643- 2789االتصال بخط دعم الحساب الُمحقق عىل الرقم 

o  1- 844-644-9955االتصال بخط المعلومات الخاص بخطة عمل تحمل التكاليف عىل الرقم 

o   ي
تا شخصًيا للحصول عىل الدعم ف  لغة بالمجان.    100بر من  موقع وأك  50زيارة أي وكيل تسجيل أو مركز دعم ألبر

ة تقديم الطلبات لساعات إضافية من:  تا خالل فبر  ستعمل هيئة دعم ألبر

 مساًء اإلثنير  إىل الجمعة، و   8مساًء حتر   4:30 ▪

 مساًء أيام السبت.  3صباًحا حتر  9 ▪

تا استخدام كلمات مرور قوية وعد • نت، يجب عىل سكان ألبر م مشاركة كلمة المرور  كما هو الحال مع جميع الحسابات عبر اإلنبر

 الخاصة بهم مع أي شخص آخر. تتوفر النصائح حول كيفية إنشاء كلمة مرور قوية عىل موقع تقديم الطلبات. 

تا تقديم معلومات شخصية أو مرصفية لكي يحصلوا   • ونية تطلب فيها من سكان ألبر تا رسائل نصية أو إلكبر لن ترسل حكومة ألبر

 عىل الدفعات. 

ي ذلك فيديو إرشادي وأجوبة عىل األسئلة. يتوفر المزيد من  •
نت، بما ف   المعلومات عىل اإلنبر

 استفساراتيوسائلياإلعالمي

 ييAndrea Farmerأندريايفارمري

0775 -405-780 

ة اإلعالمية لتحمل التكا   ليف والمرافق السكرتبر

mailto:andrea.farmer@gov.ab.ca
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 Melissa Craneميليسايكرايني

3409 -777-780 

ة اإلعالمية للتكنولوجيا واالبتكار  السكرتبر

 

mailto:melissa.crane@gov.ab.ca

