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Giúp nhiều người Alberta hơn trả tiền thuê nhà  
Helping more Albertans pay rent 
 
Ngày 05 Tháng Tám 2022 

Hỗ trợ tiền thuê nhà tạm thời đang mở rộng cho hơn 80 cộng đồng trên khắp Alberta. 

Phúc Lợi Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Tạm Thời ban đầu đã được ra mắt tại bảy trung tâm lớn của Alberta. Bằng 

cách mở rộng phúc lợi tới các cộng đồng xung quanh như Airdrie, Fort MacLeod, Rocky Mountain House và 

Conklin, nhiều người Alberta hơn sẽ có được hỗ trợ để giúp trả tiền thuê nhà của họ. 

“Sử dụng tốt nhất các khoản hỗ trợ tiền thuê nhà là một thành phần quan trọng đối với Nền Tảng Mạnh Mẽ 

Hơn: Chiến Lược Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng 10 Năm của Alberta. Bằng cách mở rộng Phúc Lợi Hỗ Trợ 

Tiền Thuê Nhà Tạm Thời cho hơn 80 cộng đồng, nhiều hỗ trợ hơn đang sẵn có cho người dân Alberta có 

nhu cầu giúp cho cuộc sống trở nên hợp lý hơn trong thời kỳ lạm phát.” 

Josephine Pon, Bộ Trưởng Nhà Ở và Người Cao Niên 

“Các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và lâm nghiệp của chúng ta phần lớn dựa vào các cộng đồng nông 

thôn, và chúng tôi đang tìm kiếm những vùng này trong tỉnh bang để giúp dẫn dắt sự phục hồi kinh tế của 

Alberta. Tôi rất vui vì Phúc Lợi Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Tạm Thời sẽ được bổ sung vào danh sách các hành 

động mà chúng tôi đang thực hiện để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn đối với những người dân vùng 

nông thôn Alberta. Khoản hỗ trợ tiền thuê nhà này sẽ cung cấp sự trợ giúp cho các gia đình và các cộng 

đồng đang vật lộn với chi phí lạm phát gia tăng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững ở vùng nông thôn 

Alberta.” 

Nate Horner, Bộ Trưởng Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp và Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn 

“Với việc mở rộng Phúc Lợi Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Tạm Thời mới được công bố, Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở 

Lethbridge hiện có thể phục vụ hơn 30 cộng đồng ở tây nam Alberta. Chúng tôi rất cảm ơn sự đầu tư của 

chính phủ trong việc hỗ trợ tiền thuê nhà và mong muốn được phục vụ những người dân vùng nông thôn 

Alberta.” 

Robin James, CAO, Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Lethbridge  

“Việc mở rộng phúc lợi này là rất quan trọng trong việc bảo đảm các lựa chọn nhà ở cho nhiều gia đình dễ bị 

tổn thương trên toàn tỉnh bang. Với tư cách là một cơ quan quản lý nhà ở khu vực, thực sự là một thách 

thức đối với chúng tôi khi không chấp nhận nhiều khách hàng tiềm năng hội đủ điều kiện nhưng ở ngoài các 

giới hạn của thành phố. Chúng tôi giờ đây có cơ hội để cung cấp sự giúp đỡ rất cần thiết cho các gia đình 
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và cá nhân đang thất nghiệp hoặc đang gặp khó khăn trong cuộc sống mưu sinh vào những thời điểm khó 

khăn này.”  

Franklin Kutuadu, CAO, Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Red Deer 

Phúc Lợi Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Tạm Thời cung cấp một khoản trợ cấp cho các hộ gia đình đang làm việc 

có thu nhập thấp hoặc những người đang thất nghiệp. Sự hỗ trợ có sẵn đó trong tối đa hai năm để giúp 

người thuê nhà đủ khả năng trả tiền thuê của họ trong khi họ ổn định hoặc cải thiện tình hình của mình. 

Phúc lợi được cung cấp trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước và được trả trực tiếp cho những người 

thuê nhà đủ điều kiện. Số tiền trợ cấp được xác định theo quy mô và vị trí hộ gia đình, và tối thiểu là $100 

mỗi tháng. 

Các hộ gia đình có thể đủ điều kiện nếu họ ở dưới các ngưỡng thu nhập địa phương local income 

thresholds, hiện đang được tuyển dụng hoặc đã được tuyển dụng trong 24 tháng qua và không nhận trợ cấp 

xã hội. 

Người dân Alberta có thể tìm hiểu thêm hoặc kiểm tra xem họ có đủ điều kiện hay không trực tuyến tại 

alberta.ca/RentAssistance. 

Điểm nhanh các sự kiện 

• Ngân sách 2022 đã cam kết $7.2 triệu cho Phúc Lợi Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Tạm Thời cho năm 2022-

23.  

• Vào tháng Ba năm 2021, chính phủ đã thiết kế lại Chương Trình Bổ Sung Tiền Thuê Nhà nhằm hỗ 

trợ nhiều hộ gia đình hơn và tận dụng tối đa nguồn tài trợ của liên bang. Điều này bao gồm việc ra 

mắt Phúc Lợi Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Tạm Thời. 

• Chương Trình Bổ Sung Tiền Thuê Nhà được thiết kế lại của Alberta, bao gồm phúc lợi hỗ trợ tạm 

thời, phục vụ khoảng 11,600 hộ gia đình, nhiều hơn 3,800 so với số lượng được phục vụ theo 

chương trình ban đầu. 

• Các nhà cung cấp nhà ở địa phương quản lý phúc lợi tạm thời này thay mặt Chính Phủ Alberta:  

o Công Ty Nhà Ở Calgary 

o Civida (Edmonton) 

o Quỹ Grande Spirit 

o Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Lethbridge 

o Hiệp Hội Nhà Ở Cộng Đồng Medicine Hat 

o Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Red Deer  

o Tập Đoàn Nhà Ở & Phát Triển Wood Buffalo 

• Mở rộng việc sử dụng bổ sung tiền thuê nhà để sử dụng tốt hơn năng lực thị trường cho thuê hiện có 

là một phần trong chiến lược nhà ở giá cả phải chăng của Nền Tảng Mạnh Mẽ Hơn của Alberta.  

 

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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Thông tin liên quan 

• Nhà ở giá cả phải chăng và trợ giúp tiền thuê nhà Affordable housing and rent assistance 

• Nền tảng mạnh mẽ hơn cho chiến lược nhà ở giá cả phải chăng Stronger foundations affordable 

housing strategy 

• Tìm nhà ở Find housing 

 

Yêu cầu về truyền thông 

Dylan Topal 
 
780-886-2912 
Thư Ký Báo Chí, Nhà Ở và Người Cao Niên 
 

 

 
 

https://www.alberta.ca/affordable-housing-and-rent-assistance.aspx
https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx
https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx
https://findhousing.alberta.ca/
mailto:Dylan.topal@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/recovery

