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ندعو سكان ألبرتا إلى مشاركة آرائهم حول احتياجاتهم وتوقعاتهم وأولوياتهم  
بخصوص الحصول على الخدمات الحكومية على اإلنترنت عبر المشاركة في استبيان  

 على اإلنترنت. 

رخصة القيادة، يستخدم سكان  سواء كان األمر يتعلق بإدارة المنافع أو البحث عن سكن ميسور التكلفة ودار لرعاية األطفال أو تجديد 

 ألبرتا الحلول الرقمية أكثر من أي وقت مضى. 

  يُعتبر قطاع التكنولوجيا واالبتكار في ألبرتا قوة محركة لتنوع االقتصاد في المقاطعة. من المهم أن تواكب الحكومة التكنولوجيا، لذلك 

تراتيجية االبتكار والتكنولوجيا الرقمية في أرجاء الحكومة لتقديم  تضع حكومة ألبرتا استراتيجية رقمية لتحديث خدماتها. ستستخدم االس

 خدمات أفضل وأسرع وأذكى. 

إضافةً إلى استبيان الجمهور على اإلنترنت، ستتواصل حكومة ألبرتا مع قادة قطاع التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية لما بعد المرحلة  

ليين لتستمع آلرائهم حول كيفية تفاعلهم بشكل أفضل مع الدوائر الحكومية في ألبرتا.  الثانوية والمنظمات الصحية ومجتمعات السكان األص

 ستساعد االفكار التي ستُجمع في تشكيل االستراتيجية الرقمية أللبرتا. 

 يناير/كانون الثاني.  24سيتوفر االستبيان لسكان ألبرتا إلكماله حتى 

 حقائق سريعة 

ا المقاطعة في تحديث الِفرق والعمليات التقنية وتََوجه الحكومة الكلي نحو ستُوجه االستراتيجية الرقمية أللبرت •

 التكنولوجيا واالبتكار. 

توفّر الخدمات اإللكترونية الوقت والمال على سكان ألبرتا عبر إزالة الحاجة إلى التغيب عن العمل وإجراء الترتيبات  •

 للمواصالت ورعاية األطفال. 

 ة حكومية على اإلنترنت لسكان ألبرتا في أي وقت وأي مكان، وباستخدام أي جهاز.  خدم 70تتوفر حالياً أكثر من  •

o  من الخدمات الحكومية إلى اإلنترنت.  30، انتقلت 2019منذ ربيع عام 

o   خدمة إضافية متوفرة على اإلنترنت   20حالياً، تعمل دائرة التكنولوجيا واالبتكار مع دوائر أخرى لتصبح

 في العام المقبل.

o ارتفع استخدام الخدمات اإلكترونية على موقع  2021ن يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون األول ما بي ،

alberta.ca  500بالمائة، وارتفع استخدام الخدمات من الهواتف المحمولة بأكثر من  300بأكثر من  

  بالمائة.
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o  وفر الخدمات الحكومية على  بالمائة من الكنديين يشيرون إلى وجوب ت 75تُظهر األبحاث األخيرة أن

 اإلنترنت.

 معلومات ذات صلة 

 المشاركة في االستراتيجية الرقمية •

 

 

 اطِلع على هذا البيان على اإلنترنت 

 ر في حكومة ألبرتا غرفة األخبا

   اتصل بالحكومة 

  إلغاء االشتراك
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