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Lumalawak ang tulong sa pansamantalang upa sa higit sa 80 komunidad sa buong 
Alberta. 

Ang Pansamantalang Rent Assistance Benefit ay unang inilunsad sa pitong pangunahing sentro ng Alberta. 

Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng benepisyo sa mga nakapaligid na komunidad tulad ng Airdrie, Fort 

MacLeod, Rocky Mountain House at Conklin, mas maraming Albertan ang magkakaroon ng suporta para 

tumulong sa pagbabayad ng kanilang upa. 

“Ang pinakamahusay na paggamit ng mga suporta sa upa ay isang mahalagang bahagi ng Stronger 

Foundations: Alberta's 10 Year Affordable Housing Strategy. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng 

Temporary Rent Assistance Benefit sa mahigit 80 komunidad, mas maraming suporta ang makukuha ng 

mga Albertan na nangangailangan ng tulong para gawing mas abot-kaya ang pamumuhay sa panahon ng 

inflation.” 

Josephine Pon, Ministro ng Nakatatanda at Pabahay 

"Ang ating mga sektor ng agrikultura, pagkain at kagubatan ay higit na nakabatay sa mga komunidad sa 

kanayunan, at kami ay tumitingin sa mga rehiyong ito ng lalawigan upang tumulong na pamunuan ang 

pagbangon ng ekonomiya ng Alberta. Ako ay nalulugod na ang Pansamantalang Rent Assistance Benefit ay 

idaragdag sa listahan ng mga aksyon na ginagawa namin upang gawing mas mahusay ang pamumuhay 

para sa rural Albertans. Ang suporta sa upa na ito ay magbibigay ng kaluwagan para sa mga pamilya at 

komunidad na nahihirapan sa tumataas na mga gastos dulot ng inflation at nagtataguyod ng napapanatiling 

paglago sa kanayunan ng Alberta. 

Nate Horner, Ministro ng Agrikultura, Forestry at Rural Economic Development 

“Sa bagong inihayag na pagpapalawak ng Temporary Rent Assistance Benefit, ang Lethbridge Housing 

Authority ay nakakapaglingkod na ngayon sa mahigit 30 komunidad sa timog-kanlurang Alberta. Kami ay 

nagpapasalamat sa pamumuhunan ng gobyerno sa suporta sa upa at umaasa sa paglilingkod sa mga rural 

Albertans. 

Robin James, CAO, Lethbridge Housing Authority 

“Ang pagpapalawak ng benepisyo ay kritikal sa pagtiyak ng mga opsyon sa pabahay para sa maraming 

mahihinang pamilya sa buong lalawigan. Bilang isang regional housing management body, naging isang 
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tunay na hamon para sa amin na huwag tumanggap ng maraming potensyal na kliyente na karapat-dapat 

ngunit wala sa mga limitasyon ng lungsod. Mayroon na kaming pagkakataon na magbigay ng higit na 

kailangang tulong sa mga pamilya at indibidwal na pansamantalang nawalan ng trabaho o nahihirapang 

mabuhay sa mga mahihirap na panahong ito.” 

Franklin Kutuadu, CAO, Red Deer Housing Authority 

Ang Pansamantalang Rent Assistance Benefit ay nagbibigay ng tulong na salapi para sa mga sambahayan 

na may mababang kita na nagtatrabaho o pansamantalang walang trabaho. Ang suporta ay magagamit 

hanggang sa dalawang taon upang matulungan ang mga nangungupahan na bayaran ang kanilang upa 

habang sila ay nagpapatatag o mapabuti ang kanilang sitwasyon. 

Ang benepisyo ay ibinibigay sa first-come, first-served basis at direktang binabayaran sa mga karapat-dapat 

na nangungupahan. Ang halaga ng benepisyo ay pinapagpasyahan ayon sa laki at lokasyon ng 

sambahayan, at hindi bababa sa $100 bawat buwan. 

Maaaring maging karapat-dapat ang mga sambahayan kung sila ay mas mababa sa local income 

thresholds, kasalukuyang nagtatrabaho o nagtrabaho sa nakalipas na 24 na buwan at hindi tumatanggap ng 

tulong panlipunan. 

Ang mga Albertan ay maaaring matuto nang higit pa o tingnan kung sila ay kwalipikado online sa 

alberta.ca/RentAssistance. 

Mabilis na mga katotohanan 

• Ang Badyet 2022 ay nagbigay ng $7.2 milyon para sa Temporary Rent Assistance Benefit para sa 

2022-23. 

• Noong Marso 2021, muling idinisenyo ng gobyerno ang Rent Supplement Program para suportahan 

ang mas maraming sambahayan at sulitin ang pederal na pagpopondo. Kasama dito ang 

paglulunsad ng Temporary Rent Assistance Benefit. 

• Ang redesigned Rent Supplement Program ng Alberta, na kinabibilangan ng pansamantalang 

benepisyo sa tulong, ay nagsisilbi sa humigit-kumulang 11,600 na sambahayan, 3,800 higit pa sa 

naihatid sa ilalim ng orihinal na programa. 

• Ang mga lokal na tagapagbigay ng pabahay ay pinangangasiwaan ang pansamantalang 

benepisyong ito sa ngalan ng Pamahalaan ng Alberta: 

o Calgary Housing Company 

o Civida (Edmonton) 

o Grande Spirit Foundation 

o Lethbridge Housing Authority 

o Medicine Hat Community Housing Society 

o Red Deer Housing Authority 

https://open.alberta.ca/publications/income-thresholds
https://open.alberta.ca/publications/income-thresholds
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falberta.ca%2FRentAssistance&data=05%7C01%7CJoti.Buttar%40gov.ab.ca%7C20de00af7ac74239f12a08da770995d7%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637953180298836907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5oN06Xy9hg6fMCWQLJqjHNai%2BZCAg6mn%2BChUEe%2BBdTc%3D&reserved=0
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o Wood Buffalo Housing & Development Corporation 

• Ang pagpapalawak ng paggamit ng mga pandagdag sa upa upang mas mahusay na magamit ang 

kasalukuyang kapasidad ng rental market ay bahagi ng diskarte sa abot-kayang pabahay ng 

Alberta's Stronger Foundations. 

 

Kaugnay na impormasyon 

• Affordable housing and rent assistance 

• Stronger foundations affordable housing strategy 

• Find housing 
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