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ي بيان  
 صحف 

 

 

ونيةيللتخفيفيمنيالتضخمي ابيالعمليبالبوابةياإللكتر اقتر
 ورصفيالدفعاتيقريًبا

/يناير    09 ي
   2023كانون الثان 

رصف دفعات شهرية للقدرة عىل تحمل التكاليف بقيمة  
ُ
دوالر   100ست

تا العمل عىل   تا الضعفاء قريًبا، ويمكن لسكان ألبر للعائالت والمسني   وسكان ألبر
 لها اآلن.  االستعداد 

تا بقوة، ولكن كثب  من الناس يكافحون من أجل تدفئة بيوتهم وإطعام  ي اقتصاد ألبر
عائالتهم. استجابت حكومة  لقد تعاف 

ي كندا بتقديم دعم واسع النطاق ومستهدف. اعتباًرا من هذا الشهر، ستنطلق  
تا بأكبر حزمة لتخفيف التضخم ف  ألبر

تا من خالل منظومة تطبيق وتوزي    ع رسيعة وآمنة.   دفعات القدرة عىل تحمل التكاليف عىل مدى ستة أشهر لسكان ألبر

/ينا  18بدًءا من  ي
تا  65ير، يستطيع المسنون البالغون كانون الثان  ي ألبر

عاًما فما فوق الذين ال يتلقون منافع المسني   ف 

ونية، أو  18واألهل المؤهلون الذين لديهم أطفال دون سن  نت عبر بوابة الحكومة اإللكبر عاًما تقديم طلباتهم عىل اإلنبر

ي أنحاء المقاطعة، للحصول عىل 
ي مواقع ف 

ي د 600شخصًيا ف 
 فعات شهرية خاصة بالقدرة عىل تحمل التكاليف. دوالر ف 

سُيطلب من األهل المؤهلي   والمسني   أن يحصلوا عىل حساب تم التحقق منه لكي يتمكنوا من استخدام البوابة  

ي حسابات يتم التحقق منها أو التأكيد عىل أن لديهم حساًبا جرى التحقق منه 
تا التسجيل ف  ي لسكان ألبر

ونية. ينبغ  اإللكبر

 وي عىل معلومات دقيقة بأرسع وقت من أجل ضمان سالسة عملية تقديم طلباتهم عىل أفضل وجه ممكن. يحت

تا الذين سيحصلون عىل دفعات التخفيف من التضخم  نامج تلقائًيا للعديد من سكان ألبر ي البر
يجري التسجيل ف 

 المستهدفة هذه وال يحتاجون إىل تقديم طلب للحصول عىل المنافع. 

، فإن أي شخص يتلقر حالًيا منافع شهرية منتظمة من خالل الدخل إىل جانب م  قدمي الرعاية لذوى القرنر والحاضني  

تا، أو يتلقر الخدمات من خالل برنامج األشخاص  ي ألبر
المضمون للمعوقي   بشدة أو دعم الدخل أو إعانة المسني   ف 

/يناير.   31ذوي اإلعاقات التنموية، سيتلقر تلقائًيا أول دفعة ابتداًء من  ي
 كانون الثان 

يبشدةيي دفعاتيالقدرةيعىليتحمليالتكاليفيلعمالءيالدخليالمضمونيللمعوقي  
 ودعميالدخليوبرنامجياألشخاصيذويياإلعاقاتيالتنموية
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يتم تسجيل جميع العمالء الذين يحصلون عىل الدخل المضمون للمعوقي   بشدة أو دعم الدخل أو برنامج األشخاص 

ي منافعهم. سيحصلون عىل أول دفعة بقيمة ذوي اإلعاقات التنموي 
نامج وال يحتاجون إىل التسجيل لتلقر ي البر

ة تلقائًيا ف 

/يناير.   31دوالر اعتباًرا من  100 ي
 كانون الثان 

ي أو   •
م الدفعات بنفس طريقة المنافع الشهرية المنتظمة للعميل، سواء عن طريق اإليداع التلقان 

َّ
سل

ُ
سوف ت

 الشيك المادي. 

م  •
َّ
سل

ُ
ي لعمالء برنامج األشخاص ذوي اإلعاقات التنموية الحاليي    ست

الدفعات عن طريق الشيك الورفر

 الذين ال يتلقون منافع الدخل المضمون للمعوقي   بشدة أو دعم الدخل. 

ي برنامج الدفع والمعلومات ذات الصلة.  •
ة بشأن تسجيلهم ف  ا إخطار المستفيدين مبارسر

ً
 سيتم أيض

عات عىل أنها دخل ُمعق  من ِقبل الدخل المضمون للمعوقي   بشدة وبرامج  سيتم التعامل مع هذه الدف •

 ادعم الدخل ولن تؤثر عىل األهلية أو المنافع المالية. 

امج الذين لديهم أطفال دون سن  • ي هذه البر
ي  18يمكن لألهل ف 

ا تلقر
ً
دوالر كدفعات إضافية    600عاًما أيض

نت أ كانون    18و شخصًيا للحصول عىل هذه الدفعات بدًءا من لكل طفل. سيحتاجون إىل التقدم عبر اإلنبر

/يناير.  ي
 الثان 

 دفعاتيالقدرةيعىليتحمليالتكاليفيالمخصصةيللمسني  ي

تا البالغي    ألف دوالر مؤهلي   قريًبا للحصول  180عاًما فما فوق ممن تِقل مداخيلهم عن  65سيصبح جميع سكان ألبر

 ت الشهرية للقدرة عىل تحمل التكاليف. دوالر عىل مدى ستة أشهر من الدفعا  600عىل 

ي منافعهم. 
نامج وال يحتاجون إىل التسجيل لتلقر ي البر

تا تلقائًيا ف  ي ألبر
تا الذين يتلقون إعانة المسني   ف  ل سكان ألبر

ُيسجَّ

ي 
/يناير.   31سيبدأ توزي    ع الدفعات الشهرية اإلضافية ف  ي

 كانون الثان 

تا إىل التقدم بطلب للحصول عىل دفعات القدرة سيحتاج المسنون المؤهلون الذين ال يتلقون  ي ألبر
منافع المسني   ف 

عىل تحمل التكاليف من خالل إنشاء حساب يجري التحقق منه أو التأكيد عىل حسابهم الذي جرى التحقق منه 

ي مكتب التسجيل أو من خالل دعم 
ونية أو شخصًيا ف  تا  والتقدم بطلب للحصول عىل المنافع عبر البوابة اإللكبر ألبر

ي 
/يناير.   18عندما يتم فتح البوابة ف  ي

 كانون الثان 

يعىليرعايةيي دفعاتيالقدرةيعىليتحمليالتكاليفيلألهليأوياألوصياءيالقائمي  
 عاًمايي18أطفاليدونيسني

ي يقل دخلها األرسي عن 
ي السنة عىل ما مجموعه  180قريًبا، ستحصل العائالت التر

 
دوالر عن كل  600ألف دوالر ف

عاًما عىل مدى ستة أشهر. يستطيع األهل المؤهلون تقديم طلباتهم للحصول عىل  18يقل عمره عن طفل ُمعال 

دفعات القدرة عىل تحمل التكاليف عبر إنشاء حساب يجري التحقق منه أو التأكيد عىل الحساب الذي جرى التحقق 

ونية عىل اإلن ي أحد مكاتب التسجيل او منه وتقديم طلباتهم للحصول عىل المنافع عبر البوابة اإللكبر
نت أو شخصًيا ف  بر

ي 
تا عندما يتم فتح البوابة ف  /يناير.   18عبر دعم ألبر ي

 كانون الثان 
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يي يوالحاضني   يالرعايةيلذوييالقربى دفعاتيالقدرةيعىليتحمليالتكاليفيلمقدم 
يعىليرعايةياألطفاليدونيسني  عاًمايي18القائمي  

ل مقدمو الرعاية لذوي القرنر أو الحاضن
نامج، وال يحتاجون إىل التسجيل   18ي   لطفل دون سن ُيسجَّ ي البر

عاًما تلقائًيا ف 

/يناير.  ي
ي نهاية كانون الثان 

ي دفعات القدرة عىل تحمل التكاليف. سيحصلون عىل دفعاتهم األوىل ف 
 لتلقر

م الدفعات بنفس طريقة المنافع الشهرية المنتظمة، سواء عن طريق اإليداع  •
َّ
سل

ُ
ي أو الشيك  سوف ت

التلقان 

 . ي
 الورفر

رصف الدفعات الشهرية اعتباًرا من  •
ُ
/يناير.   31ست ي

 كانون الثان 

ا عىل دعم القدرة عىل تحمل التكاليف عىل 
ً
 لتكلفة المعيشة والتضخم بينما تعمل أيض

ً
 فورية

ً
تا إعانة تقدم حكومة ألبر

تا معرفة المزيد عن جميع برامج اإل  عانة واسعة النطاق والقدرة عىل تحمل التكاليف المدى الطويل. بمقدور سكان ألبر

نت.   المستهدفة عبر اإلنبر

 حقائقيرسيعة

ائب وكالة اإليرادات الكندية لعام  • تا بيانات ض  للتحقق من األهلية عىل   2021ستستخدم حكومة ألبر

 أساس الدخل. 

ون الدفعات بأثر رجغي حيث تشمل  30يمكن تقديم الطلبات حتر  •
َ
األشهر السابقة  حزيران/يونيو، لتك

 .
ً
 عندما يكون الشخص مؤهال

ي نهاية ذلك الشهر. سيختلف   •
تا دفعات ف   معظم سكان ألبر

بمجرد اكتمال عملية التقديم بنجاح، سيتلقر

 التوقيت المحدد لكل فرد. 

تا منذ عام  • ي ألبر
تا للوصول بشكل آمن    2015توفرت الحسابات الُمحقق منها ف  كوسيلة لسكان ألبر

ايد من الخدمات الحكومية.  ومضمون إىل عدد   مبر 

تا استخدام كلمات مرور قوية وعدم   • نت، يجب عىل سكان ألبر كما هو الحال مع جميع الحسابات عبر اإلنبر

مشاركة كلمة المرور الخاصة بهم مع أي شخص آخر. تتوفر نصائح حول كيفية إنشاء كلمة مرور قوية عىل  

 . ي
ون  تا اإللكبر  موقع حكومة ألبر

تا تقديم معلومات  لن ترسل حكوم • ي تطلب من سكان ألبر
ون  تا رسائل نصية أو رسائل بريد إلكبر ة ألبر

ي الدفعات. 
 شخصية أو مرصفية لتلقر

ي 
ون  ي ذلك مقطع فيديو وردود عىل األسئلة، عىل الموقع اإللكبر

يمكن االطالع عىل معلومات إضافية، بما ف 

alberta.ca/affordable . 

  

 معلوماتيذاتيصلة

 دفعات القدرة عىل تحمل التكاليف   •

https://www.alberta.ca/affordability-payments.aspx
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 أنشر  أو راجع حالة حسابك الذي جرى التحقق منه  •

 خطة عمل القدرة عىل تحمل التكاليف  •

 الوسائطيالمتعددة

ي  •
 شاهد المؤتمر الصحق 

 فيديو: كيف تقدم الطلب للحصول عىل دفعات القدرة عىل تحمل التكاليف  •

 

 

https://account.alberta.ca/
https://www.alberta.ca/affordability-action-plan.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyV0ahmoJciU&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C8a358c2aed2c46cdfa5e08daf2698598%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638088832284086694%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c3O9SCJfiiDwFU05ERCHfyaEFX18pub5fTt0WBuDs0g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3ErdhDf6DJ8&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C8a358c2aed2c46cdfa5e08daf2698598%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638088832284086694%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=98%2BrUOzqf2blLSB9exsZ0G1YwpdDi2DcDjGqLblxQXI%3D&reserved=0

