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خبری  اعالمیه  

 

 نظر خود را بگویید: خدمات مدرن، دیجیتال

 ها استعالم رسانه  2023ژانویه  ۳

تا دعوت یم های شود نظرات خود درباره نیازها، انتظارات و اولویت از اهایل آلبر
یس آنالین به خدمات دولتر را در قالب یک نظرسنجر انالین ارایه کنند.   دسبر

، بیش از گذشته از  
ی

ن مسکن مقرون به رصفه و مراقبت از کودک یا تمدید گواهینامه رانندگ تا در مدیریت مزایا، یافتر اهایل آلبر

 کنند. راهکارهای دیجیتال استفاده یم 

وی جهت دهنده در تنوع اقتصادی استان است. مهم است دولت با فناوری همگام با تا، یک نبر شد،  بخش فناوری و نوآوری آلبر

ه کردن خدمات خود تدوین یم  ن تا یک راهبر دیجیتال برای مدرنبر د در رسارس دولت از  از این رو، دولت آلبر کند. این راهبر

، رسی    عفناوری  تر و هوشمندتر ارایه کند.  های نوآورانه و دیجیتال بهره خواهد برد تا خدمات بهبر

ا  تا عالوه بر نظرسنجر عمویم آنالین، با رهبر های بهداشتر و جوامع بویم  ن صنعت فناوری، موسسات آموزش عایل، سازماندولت آلبر

تا را بش تماس خواهد گرفت تا دیدگاه  د  آوری شده به شکل های جمع وند. بینش نهای آنها درباره تعامل بهبر با ادارات دولتر آلبر دیه راهبر

تا کمک خواهند کرد.    دیجیتال آلبر

س خواهد بود.   ۲۴نظرسنجر تا  تا در دسبر  ژانویه برای تکمیل توسط اهایل آلبر

 مرور اجمایل

اسیون تیم  • ن تا، استان را در مدرنبر د دیجیتال آلبر ، فرایندها و رویکرد کیل دولت در قبال فناوری و نوآوری هدایت  ی فتن ها راهبر

 خواهد کرد. 

ن از م • تا  خدمات آنالین با حذف نیاز به مرخیص گرفتر حل کار و سفر و ترتیبات مراقبت از فرزند، در زمان و پول اهایل آلبر

 د. نکنجویی یم رصفه

، بیش از   • تا   70در حال حارصن س اهایل آلبر خدمات دولتر آنالین، هر زمان، از هر کجا و با استفاده از هر وسیله نقلیه در دسبر

 است. 

o  اند. خدمات دولتر آنالین شده  30،  2019از بهار سال 

o  ، رسویس دیگر را   20با دیگر ادارات همکاری دارد تا بیش از     Technology and Innovationدر حال حارصن

 در سال آینده آنالین کند.  

o  استفاده از خدمات دولتر از طریق 2021از ژانویه تا دسامبر ،alberta.ca  ان بیش از ن درصد  300به مبر

یس از دستگاه  ان دسبر ن  درصد افزایش داشته است.  500های همراه افزایش یافته است و مبر
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o کید دارند که خدمات  دولتر باید به صورت ها تا درصد کانادایی  75دهد که  تحقیقات اخبر نشان یم

 آنالین موجود باشند. 

 اطالعات مرتبط 

د  •  دیجیتال مشارکت در راهبر

 

 

 این اعالمیه را به صورت آنالین ببینید

تا   اتاق خبر دولت آلبر

 تماس با دولت 

اک   حذف اشبر


