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 مساعدة المزيد من سكان ألبرتا على دفع اإليجار 
 

 2022أغسطس/آب  5

 .مجتمعًا في جميع أنحاء ألبرتا  80لتشمل أكثر من  السكنية راتدفع اإليجالالمساعدة المؤقتة  زيادة

ذه  يم هالتوسع في تقدفي البداية في سبعة مراكز رئيسية في ألبرتا. من خالل اإليجار  فعتة على دالمؤقمساعدة الالبدء في تقديم تم 

، سيحصل المزيد من سكان ألبرتا نإيردري وفورت ماكالود وروكي ماونتن هاوس وكونكل للمجتمعات المحيطة مثل ساعدةالم

 .إيجارات مساكنهمعلى الدعم للمساعدة في دفع 

 ئلًة: قا وزيرة كبار السن واإلسكان بون،جوزفين  صرحت

سنوات في ألبرتا.  10إن االستفادة المثلى من دعم اإليجار هو عنصر أساسي ألسس أقوى: استراتيجية اإلسكان الميسر لمدة  "

يتوفر المزيد من الدعم لسكان ألبرتا    مجتمعًا،  80اإليجار المؤقتة لتشمل أكثر من دفع مساعدة   التوسع في تقديممن خالل 

 ." التكلفة أثناء التضخم المحتاجين للمساعدة في جعل الحياة ميسورة

 قائاًل:  ت والتنمية االقتصادية الريفيةوزير الزراعة والغابا  هورنر،نيت صرح  

ونحن نتطلع إلى هذه المناطق من المقاطعة  الريفية،قطاعات الزراعة والغذاء والغابات لدينا إلى حد كبير في المجتمعات  تركزت

اإليجار المؤقتة ستتم إضافتها إلى قائمة اإلجراءات   دفع مساعدةللمساعدة في قيادة االنتعاش االقتصادي في ألبرتا. يسعدني أن 

التي نتخذها لتحسين الحياة لسكان الريف في ألبرتا. سيوفر دعم اإليجار هذا اإلغاثة للعائالت والمجتمعات التي تكافح مع ارتفاع 

 ." التضخم وتعزيز النمو المستدام في ريف ألبرتا نسب

 قائاًل:  ن في ليثبريدجإسكاهيئة ، رئيس مجلس إدارة روبن جيمسصرح 

أصبحت هيئة اإلسكان في ليثبريدج اآلن قادرة على خدمة أكثر من   المؤقتة،اإليجار  في دفع مساعدة الُمعلن عنه حديثًا سعمع التو 

 ." ألبرتامجتمعًا في جنوب غرب ألبرتا. نحن ممتنون الستثمار الحكومة في دعم اإليجار ونتطلع إلى خدمة سكان الريف في   30

 ئاًل:  ريد دير قا هيئة إسكان   جلس إدارةرئيس م فرانكلين كوتوادو صرح 

أمر بالغ األهمية في ضمان خيارات السكن للعديد من األسر الضعيفة في جميع أنحاء   التوسع في دفع مساعدة اإليجارات

الء المحتملين  قبول العديد من العمنتمكن من أال  فقد كان تحديًا حقيقيًا بالنسبة لنا اإلسكان،المقاطعة. بصفتنا هيئة إقليمية إلدارة 

الذين كانوا مؤهلين ولكن خارج حدود المدينة. لدينا اآلن الفرصة لتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للعائالت واألفراد 

 ." أو الذين يواجهون صعوبة في تغطية نفقاتهم خالل هذه األوقات الصعبة العاطلين عن العمل

الهم ويبحثون عن عمل أعم هارادأف فقدإعانة لألسر العاملة ذات الدخل المنخفض أو تلك التي  ةاإليجار المؤقت دفع مساعدةتوفر 

 بينما يأخذ وضعهم في االستقرار أو التحسن. . يتوفر الدعم لمدة تصل إلى عامين لمساعدة المستأجرين على تحمل اإليجارجديد

م دفعها مباشرة إلى المستأجرين المؤهلين. يتم تحديد مبلغ االستحقاق حسب حجم  ويت تقديمأساس أسبقية ال المساعدة على يتم تقديم 

 .دوالر شهريًا 100بحد أدنى    والموقع،األسرة 
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خالل الـ  محاليًا أو تم توظيفه  تلك التي يعمل أفرادهاأو  ،المحلي دخل األدنى لل حدال أقل من كان دخلهاقد تكون األسر مؤهلة إذا 

 .مساعدة اجتماعية لقى أفراد األسرةيتشهًرا الماضية وال   24

 .alberta.ca/RentAssistanceعلى  يمكن لسكان ألبرتا معرفة المزيد أو التحقق مما إذا كانوا مؤهلين عبر اإلنترنت

 حقائق سريعة 

 .2023إلى  2022 من للفترة اإليجار دفعمساعدة المؤقتة للل مليون دوالر  7.2مبلغ   2022خصصت ميزانية     •

المزيد من األسر وتحقيق أقصى استفادة  ة لمساعد اإليجار دعم ، أعادت الحكومة تصميم برنامج  2021 آذار /في مارس    •

 .المؤقتةية اإليجار  برنامج المساعدةمن التمويل الفيدرالي. وشمل ذلك إطالق  

  ، بزيادةأسرة 11600المساعدة المؤقتة ، يخدم حوالي اإليجار المعاد تصميمه في ألبرتا ، والذي يتضمن  دعمبرنامج     •

 .تم تقديمه في إطار البرنامج األصلي مما  أكثر  ةرأس 3800

 :المؤقتة نيابة عن حكومة ألبرتامساعدة يدير مقدمو اإلسكان المحليون هذه ال    •

o     غ زينكالغري هاوشركة 

   o   يڨيديا إدمونتون كشركة 

o     مؤسسة غراند سبيريت 

o     هيئة اإلسكان في ليثبريدج 

o     جمعية ميديسين هات لإلسكان المجتمعي 

o     ريد دير هيئة إسكان 

o    والتعمير  لإلسكان افلومؤسسة وود ب 

لتحسين استخدام قدرة سوق اإليجار الحالية جزًءا من استراتيجية  يةاإليجار المساعداتيعد التوسع في استخدام     •

Stronger Foundations  إلسكان الميسور التكلفة في ألبرتال. 

 

 معلومات ذات صله 

 اإلسكان الميسور ومساعدات اإليجار     •

 إلسكان الميسورل Strong Foundationsاستراتيجية     •

 البحث عن سكن    •

 

 استفسارات وسائل اإلعالم

 ديالن توبال 

780-886-2912 

 واإلسكانكبار السن بوزارة السكرتير الصحفي  
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