
 

Classification: Public 

خبری اعالمیه   
 

 

 

 شود ژانویه باز می  ۱۸پرتال ُوسع مالی 
 هارسانه استعالم 2023ژانویه،  17

توانند برای صبح، والدین و سالمندان واجد شرایط آلبرتا می ۹ژانویه ساعت  ۱۸از 

 $ درخواست بدهند.  600 کل  ماه به مبلغ 6مدت   بهسع مالی دریافت مبالغ وُ 

 
کنند و دولت  شان تقال می هایخانواده  خوراک اقتصاد آلبرتا به شدت بهبود یافته است اما افراد زیادی برای گرم کردن خانه خود و 

ها، خانواده های هدفمندی را به های گسترده برای کمک به اهالی آلبرتا، کمک خواهد کمک کند. دولت آلبرتا همگام با پشتیبانیمی

 کند.پذیر ارایه میسالمندان و افراد آسیب 

هایی که درآمد خانوار آنها  رسد. خانواده برداری می صبح به بهره   9ژانویه ساعت   18ارایه درخواست در تاریخ  آنالین منپرتال ای 

سال   65سال هستند. سالمندان   18$ در ماه به مدت شش ماه به ازای هر فرزند زیر  100دریافت  شرایط واجد  ، است 180000زیر $

کنند نیز  ( آلبرتا را دریافت نمی Seniors Benefitاست و مزایای سالمندان )  $180000و باالتری که درآمد خانوار آنها زیر 

 های ماهیانه درخواست دهند. توانند برای پرداخت می

درخواست دهد تا   Alberta Supportsنام یا تواند شخصاً از طریق یک نماینده ثبتتواند به سهولت آنالین شود، می نمی  هر فردی که

 زبان در ساعات عادی اداری پشتیبانی دریافت کند.  100مرکز و به بیش از   50در 

 

ها  پرداخت  ،رتاب یند درخواست، بیشتر اهالی آلشوند. به محض تکمیل فراپذیرفته می  2023ژوئن   ۳۰ژانویه و  ۱۸ها بین درخواست 

 بندی دقیق متنوع خواهد بود.  گیرند. زمانرا در پایان آن ماه می 

 درخواست آنالین سریع و ایمن است

های مستقیم با لحاظ حریم شخصی و ایمنی طراحی شده بود. والدین و سالمندان واجد شرایط، برای  پرتال درخواست پشتیبانی

سنجی شده( تاییدشده یا در انتظار تایید داشته باشند که به اهالی آلبرتا امکان  )حساب صحت   Verified Accountید یک درخواست با

 دهد بدون ارایه مدارک کاغذی یا مالقات حضوری، ثابت کنند که چه کسی هستند.  می

کنند. از د و تکمیل درخواست آنالین خود استفاده می وی خود برای ورسنجی شده اهالی آلبرتا از اطالعات ورود حساب صحت 

فاقد  ها و همچنین اطالعات بانکی پرسیده خواهد شد تا مبالغ مستقیم به حساب بانکی آنها واریز شود. متقاضیان  متقاضیان، سوال 

 چک را انتخاب کنند. کردن توانند گزینه دریافت مبالغ از طریق پستحساب بانکی می

ضوری، آنالین و موردی نیز برای افرادی که در درخواست آنالین مشکل دارند یا نیاز به کمک بیشتر دارند، موجود  های حپشتیبانی

 است. 

 کنند ها را به صورت خودکار دریافت می پذیر آلبرتا پرداخت اهالی آسیب 
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شوند و نیاز به  دکار ثبت نام می های مستقیم کمک ویژه تورم هستند، به صورت خوبیشتر اهالی آلبرتا که واجد شرایط پرداخت 

 Assured Income for the Severelyدرخواست از طریق پرتال یا به صورت حضوری ندارند. هر فردی که مزایای 

Handicapped, AISH (درآمد تضمین ،)شده برای افراد دارای معلولیت شدیدIncome Support ( یا )پشئیبانی درآمدAlberta 

Seniors Benefit (م )یا خدمات برنامه زیت سالمندان آلبرتاPersons with Developmental Disabilities, PDD    افراد(

ژانویه دریافت   31$ خود را از  100اند و به صورت خودکار مبلغ کنند، از قبل ثبت نام شده دارای معلولیت رشدی( را دریافت می

سال دارید، باید درخواست دهید تا پرداخت را بابت    18تید و فرزند وابسته زیر ها هسنفع یکی از این برنامه خواهند کرد. اگر شما ذی 

 فرزندان خود دریافت کنید.

 اند و نیاز به درخواست برای فرزند تحت مراقبت خود ندارند.  مراقبین جایگزین یا خویشاوند نیز به صورت خودکار ثبت نام شده 

$ نیز   500( در مجموع مبلغ Affordability Action Planسع مالی )دالری، برنامه اقدام و  $ 600سع مالی  های و  عالوه بر پرداخت 

های مالیات تخمینی سوخت و حفاظت از قیمت گاز طبیعی و تغییرات مالیات درآمد  های برق و صدها دالر بابت کمک بابت تخفیف 

های  پذیر آلبرتا، برنامهتا برای پشتیبانی بیشتر از اهالی آسیبدر جبران افزایش هزینه زندگی کمک کند. دولت آلبر دهد تا ارایه می 

 پشتیبانی اصلی را افزایش داده و تامین مالی بیشتری به بانک غذا اختصاص داده است. 

 مرور اجمالی 

شود که  یهای قبلی نیز مها قابل برگشت به گذشته بوده و شامل ماه ن ارایه داد و پرداخت ئ ژو ۳۰توان تا ها را می درخواست  •

 فرد واجد شرایط بوده است.  

تا بتوانند  ارند، فرصت ذخیره درخواست خود را د متقاضیانی که واجد شرایط ارایه فوری اطالعات درخواستی نیستند •

نیز به تاخیر  مربوطه های آنان ممکن است تا زمان ارایه اطالعات بازگشته و جزئیات باقیمانده را اضافه کنند. پرداخت 

 بیفتند.  

( برای تایید احراز  Canada Revenue Agency, CRAآژانس درآمد کانادا ) 2021های مالیاتی سال  دولت آلبرتا از داده  •

 کند.شرایط درآمدی استفاده می 

 توانند:های خود می اهالی آلبرتا برای دریافت کمک در درخواست  •

o  تماس بگیرند ۱-۸۴۴-۶۴۳-۲۷۸۹سنجی شده با شماره با خط پشتیبانی حساب صحت 

o   با خط اطالعاتی ویژه برنامه اقدام و( سع مالیAffordability Action Plan با شماره )۱-۸۴۴-۶۴۴-۹۹۵۵ 

 تماس بگیرند.  

o  به یک نماینده ثبت( نام یا مرکز پشتیبانی آلبرتاAlberta Supports  )  به صورت حضوری مراجعه کنند تا در

 Alberta Supports، زبان بدون هزینه کمک دریافت کنند. در دوره درخواست ۱۰۰مرکز و به بیش از  ۵۰
 ساعات کاری بیشتری به این شرح دارد: 

 بعدازظهر، دوشنبه تا جمعه و  ۸بعدازظهر تا  ۴:۳۰ ▪

 .هابعدازظهر، شنبه 3صبح تا   9 ▪

کنند و گذرواژه خود را در اختیار فرد دیگری  های قوی استفاده ، اهالی آلبرتا باید از گذرواژه های آنالینمثل همه حساب  •

 د. نکاتی درباره روش ایجاد گذرواژه قوی در سایت درخواست موجود است.  ن قرار نده

دولت آلبرتا پیام متنی یا ایمیل برای اهالی آلبرتا جهت درخواست اطالعات فردی یا شخصی جهت دریافت مبالغ ارسال   •

 نخواهد کرد.  

 ت.  سها به صورت آنالین در دسترس اشامل یک ویدئوی روش انجام کار و پاسخ به سوال اطالعات دیگری   •

 ها استعالم رسانه
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Andrea Farmer  

780-405-0775 

 تسهیالت دبیر مطبوعاتی وسع مالی و 

Melissa Crane  

780-777-3409 
 دبیر مطبوعاتی، فناوری و نوآوری 
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