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Palabas na balita 
 

Magbigay ng iyong opinyon (Have your 
say): Mga modernong, digital na 
serbisyo  

Enero 03, 2023 Mga katanungan sa media 

Ang mga Albertan ay iniimbitahan na ibahagi ang kanilang 
mga opinyon tungkol sa kanilang mga pangangailangan, 
mga inaasahan at mga priyoridad sa pag-akses sa mga 
serbisyo ng pamahalaan sa online sa isang online na 
pagsisiyasat. 

Maging namamahala man sa mga benepisyo, naghahanap ng abot-kayang pabahay at 

nangangalaga sa bata o nagre-renew ng lisensya sa pagmamaneho, ang mga Albertan ay 

gumagamit ng mga digital na solusyon nang higit pa kaysa dati. 

Ang sektor ng teknolohiya at pagbabago ng Alberta ay isang puwersang nagtutulak sa pag-iiba-

iba ng ekonomiya ng lalawigan. Napakahalaga na ang pamahalaan ay nakikisabay sa 

teknolohiya, kaya ang pamahalaan ng Alberta ay bumubuo ng isang digital na estratehiya 

upang gawing makabago ang mga serbisyo nito. Gagamitin ng estratehiya ang pagbabago at 

mga digital na teknolohiya sa buong pamahalaan upang makapaghatid ng mas mahusay, mas 

mabilis at mas matalinong mga serbisyo. 

Bilang karagdagan sa pampublikong online na pagsisiyasat, makikipag-ugnayan ang 

pamahalaan ng Alberta sa mga pinuno ng industriya ng teknolohiya, mga post-sekundaryong 

institusyon, mga organisasyong pangkalusugan at mga Katutubong komunidad upang marinig 

ang kanilang mga saloobin sa kung paano sila mas mahusay na makikipag-ugnayan sa mga 

departamento ng pamahalaan ng Alberta. Makakatulong ang mga natipon na kabatiran na 

hubugin ang Digital na Estratehiya ng Alberta. 

Ang pagsisiyasat ay makukuha para makumpleto ng mga Albertan hanggang Enero 24. 
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Mabilis na mga Katotohanan 

• Gagabayan ng Digital na Estratehiya ng Alberta ang lalawigan sa paggawa ng 

mga makabagong teknikal na pangkat, mga proseso at pangkalahatang diskarte 

ng pamahalaan sa teknolohiya at pagbabago. 

• Ang mga online na serbisyo ay nakakatipid ng oras at pera sa mga Albertan sa 

pamamagitan ng pag-aalis ng pangangailangang mag-book ng oras ng pahinga 

sa trabaho at gumawa ng mga pag-aayos sa paglalakbay at pangangalaga ng 

bata. 

• Mayroong kasalukuyang mahigit sa 70 mga serbisyo ng pamahalaan sa online 

na magagamit ng mga Albertan anumang oras, kahit saan, gamit ang anumang 

aparato.  

o Mula noong tagsibol 2019, 30 mga serbisyo ng pamahalaan ang lumipat 

sa online. 

o Sa kasalukuyan, ang Teknolohiya at Pagbabago ay nagtatrabaho sa iba 

pang mga departamento upang magdala ng mahigit sa 20 mga 

karagdagang serbisyo sa online sa darating na taon. 

o Mula Enero hanggang Disyembre 2021, ang paggamit ng mga serbisyo 

ng pamahalaan sa pamamagitan ng alberta.ca ay tumaas ng mahigit sa 

300 porsyento, na may akses mula sa isang mobile na aparato na tumaas 

ng 500 porsyento.  

o Ipinapakita ng kamakailang pananaliksik na 75 porsiyento ng mga 

Canadian ay nagpapahiwatig na ang mga serbisyo ng pamahalaan ay 

dapat na maging available sa online. 

Kaugnay na impormasyon 

• Pakikipag-ugnay sa Digital na Estratehiya 

 

 

Tingnan ang anunsyo na ito sa online 

Silid ng balita ng Pamahalaan ng Alberta 

Makipag-ugnayan sa pamahalaan  

Kanselahin ang subskripsyon  

 

https://www.alberta.ca/digital-strategy-engagement.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falberta.ca%2Frelease.cfm%3FxID%3D86227B604FDA6-E9A7-CA5D-8FE32B1FF9FB0066&data=05%7C01%7CAgnes.Nakitende%40gov.ab.ca%7C234454f23614404226ea08daedb8d936%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638083675406955865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CgOcgjO7kialH%2F03uMVYmO6jUOZTeYE%2FgG%2BbOC4o%2FPs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falberta.ca%2Fannouncements.cfm&data=05%7C01%7CAgnes.Nakitende%40gov.ab.ca%7C234454f23614404226ea08daedb8d936%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638083675406955865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DdiSrWwfeu%2Bd0t5V%2BreWKLH5NVZ3W4Halh7cm6RiLgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falberta.ca%2Fcontact.cfm&data=05%7C01%7CAgnes.Nakitende%40gov.ab.ca%7C234454f23614404226ea08daedb8d936%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638083675406955865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2WtkqNCtwjV9ftldHn%2Ft1rKsomGPJbDwNhTN7LZdatY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falberta.ca%2Fannouncements.cfm%3Femail%3Dagnes.nakitende%40gov.ab.ca%26xCode%3D106734&data=05%7C01%7CAgnes.Nakitende%40gov.ab.ca%7C234454f23614404226ea08daedb8d936%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638083675406955865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uU%2F9%2Fh2yDelIiUBH%2BZT58W2Bjcqwkdy9pRlhUSEylq8%3D&reserved=0

