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های اندازی آتی پورتال مقابله با تورم و پرداخت کمک راه 
 معیشتی

  2023ژانویه  9

پذیر ساکن آلبرتا به زودی یک کمک  ها، افراد مسن و افراد آسیبخانواده
توانند از همین  کنند و این افراد میدالری دریافت می 100معیشتی ماهانه 

 را برای دریافت آن آماده کنند. االن خود 

وضعیت اقتصادی آلبرتا بسیار بهتر شده است اما باز هم بسیاری از افراد برای گرم کردن خانه خود و فراهم کردن 

مواد غذایی برای اعضای خانواده خود مشکل دارند. دولت آلبرتا بزرگترین بسته مقابله با تورم را در کانادا آماده  

ماه به کمک یک   6بینی شده است. از این ماه به مدت های قابل مالحظه و هدفمند زیادی پیشکرده که در آن کمک

 شود. سیستم ثبت درخواست و پرداخت سریع، کارآمد و امن به ساکنین آلبرتا کمک معیشتی پرداخت می

 Alberta Seniorsتر که عضو برنامه کمک معیشتی ساکنین مسن آلبرتا )ساله و مسن 65ژانویه افراد  18از 

Benefit توانند به صورت آنالین از طریق یک پورتال  سال می 18( نیستند و والدین واجد شرایط دارای فرزند زیر

دالر کمک معیشتی   600دولتی یا مراجعه حضوری به مراکز در نظر گرفته شده در سرتاسر استان جهت دریافت  

 ماهانه اقدام کنند. 

شرایط باید برای استفاده از این پورتال حساب خود را تأیید کنند. ساکنین آلبرتا برای  والدین و افراد مسن واجد 

کنند باید در اسرع وقت حساب خود را تأیید  اطمینان از اینکه در روند ثبت درخواست خود با مشکلی برخورد نمی

 حیح است.ها صها تأیید شده است و اطالعات حساب آنکنند یا تأیید کنند که حساب فعلی آن

کنند به صورت خودکار برای این برنامه نیز های هدفمند را دریافت میبسیاری از ساکنین آلبرتا که این کمک هزینه

 شوند و نیازی ندارند که برای دریافت کمک هزینه مجدداً درخواست دهند. تأیید می

اضر از طریق برنامه پرداخت کمک  یا دارای نسبت خویشاوندی، هر فردی که در حال ح  فاسترهای عالوه بر قیم

 ,Assured Income for the Severely Handicappedهزینه تضمینی به افراد دارای معلولیت جدی )

AISH) پشتیبانی درآمد، برنامه (Income Support و )به صورت   برنامه کمک معیشتی ساکنین مسن آلبرتا

 Persons withکند یا تحت پوشش برنامه افراد دارای معلولیت رشدی )ماهانه کمک هزینه دریافت می

Developmental Disabilities, PDD 31( قرار دارد به صورت خودکار اولین کمک هزینه خود را از 

 کند. ژانویه دریافت می
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پشتیبانی درآمد و  ، AISHهای کمک معیشتی برای افراد تحت پوشش برنامه
PDD 

قرار دارند به صورت خودکار عضو این  PDDپشتیبانی درآمد و ، AISHهای  تمامی افرادی که تحت پوشش برنامه

ژانویه اولین کمک  31شوند و برای دریافت کمک هزینه خود نیازی به ثبت نام ندارند. این افراد از  برنامه نیز می

 کنند. می دالری خود را دریافت 100معیشتی 

کنند  های معمولی و ماهانه خود دریافت میافراد تحت پوشش این کمک معیشتی را همانند کمک هزینه •

 تواند به صورت واریز خودکار یا چک کاغذی باشد.که می 

پشتیبانی درآمد  و   AISHهای های مرتبط با برنامهکه کمک هزینه PDDافراد فعلی تحت پوشش برنامه  •

 کنند. کنند کمک معیشتی خود را با چک کاغذی دریافت میرا دریافت نمی

شوند و  افراد تحت پوشش مستقیماً درباره ثبت نام شدن در برنامه دریافت کمک معیشتی مطلع می  •

 کنند. اطالعات مورد نیاز را دریافت می

شوند و روی  نی درآمد درآمد مستثنا محسوب می پشتیباو  AISHهای های معیشتی برای برنامهاین کمک •

 های مالی تأثیر ندارند. واجد شرایط بودن فرد یا کمک هزینه

ها قرار دارند مستحق دریافت  سال که تحت پوشش این برنامه  18همچنین والدین دارای فرزند زیر  •

مندی از این  رای بهره دالر کمک معیشتی بیشتر برای هر یک از فرزندان خود هستند. این والدین ب 600

 ژانویه به صورت آنالین یا حضوری درخواست خود را ثبت کنند.  18های معیشتی باید از کمک 

 کمک معیشتی برای افراد مسن

 600هزار دالر است به زودی از کمک  180ها کمتر از تر آلبرتا که درآمد خانواده آنساله یا مسن 65ساکنین 

 شوند.مند میکمک معیشتی بهره ماه به عنوان 6دالری به مدت 

ساکنین آلبرتا که تحت پوشش برنامه کمک معیشتی ساکنین مسن آلبرتا قرار دارند به صورت خودکار عضو این 

های معیشتی  شوند و برای دریافت کمک هزینه خود نیازی به ثبت نام ندارند. پرداخت ماهانه کمکبرنامه نیز می

 ود. شژانویه شروع می 31تکمیلی از 

افراد مسن واجد شرایط که تحت پوشش برنامه کمک معیشتی ساکنین مسن آلبرتا  قرار ندارند باید برای دریافت این  

ژانویه  18کمک معیشتی حساب تأیید شده داشته باشند یا چنین حسابی را بسازند و با باز شدن پورتال در روز 

 Albertaحضوری به دفتر ثبت احوال یا از طریق دفاتر درخواست خود را از طریق پورتال آنالین یا با مراجعه 

Supports ها ثبت کنند. برای دریافت این کمک هزینه 

 سال: 18های دارای فرزند زیر کمک معیشتی برای والدین یا قیم 

 ماه در مجموع از 6هزار دالر در سال است به زودی به مدت  180ها کمتر از هایی که درآمد خانواده آن خانواده

شوند. والدین واجد شرایط باید  مند میسال تحت تکفل خود بهره 18دالری برای هر فرزند زیر  600کمک هزینه 

برای دریافت این کمک معیشتی حساب تأیید شده داشته باشند یا چنین حسابی را بسازند و با باز شدن پورتال در روز  
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ا مراجعه حضوری به دفتر ثبت احوال یا از طریق دفاتر  ژانویه درخواست خود را از طریق پورتال آنالین یا ب 18

Alberta Supports ها ثبت کنند. برای دریافت این کمک هزینه 

  18های فاستر و دارای نسبت خویشاوندی با فرزند زیر کمک معیشتی برای قیم 
 سال

سال را برعهده دارند به صورت   18های فاستر و دارای نسبت خویشاوندی که مسئولیت نگهداری از افراد زیر قیم 

شوند و برای دریافت کمک معیشتی نیازی به ثبت نام جداگانه ندارند. این افراد در پایان خودکار عضو این برنامه می

 د. کنن ماه ژانویه اولین کمک معیشتی خود را دریافت می

تواند به صورت  شوند که میهای معمولی و ماهانه پرداخت میهای معیشتی همانند کمک هزینهاین کمک •

 واریز خودکار یا چک کاغذی باشد. 

 شوند. های معیشتی به صورت ماهانه پرداخت میژانویه این کمک 31از  •

های زندگی و تورم کمک کند و باال رفتن هزینهها فوراً در زمینه دولت آلبرتا دست به کار شده است تا به خانواده

توانند با مراجعه به  اقداماتی را نیز برای کمک به معیشت افراد در بلند مدت در نظر گرفته است. ساکنین آلبرتا می

 های کمک معیشتی متعدد و هدفمند کسب کنند. اینترنت اطالعات بیشتری درباره برنامه

 چند نکته کوتاه: 

  2021رای تأیید واجد شرایط بودن افراد با توجه به میزان درآمد از اطالعات مالیاتی سال دولت آلبرتا ب •

 کند.استفاده می CRAسازمان 

های  ژوئن است و افراد در صورتی که واجد شرایط باشند کمک هزینه ماه   30مهلت ثبت درخواست تا  •

 کنند. قبل را نیز دریافت می

کنین آلبرتا در پایان ماهی که درخواست خود را ثبت کرده کمک  پس از ثبت موفق درخواست، بیشتر سا •

 کنند. با این حال، این زمان ممکن است برای هر فرد متفاوت باشد. هزینه خود را دریافت می

شروع شد تا ساکنین این شهر بتوانند با اطمینان و   2015های تأیید شده در آلبرتا از سال ارائه حساب •

 ای متعدد دولتی استفاده کنند. هآسایش خاطر از سرویس

های آنالین باید یک رمز قوی انتخاب کنند و رمز خود را در اختیار  ساکنین آلبرتا همانند دیگر حساب •

 سایت دولت آلبرتا موجود است. دیگران قرار ندهند. چگونگی انتخاب رمز قوی در وب

های معیشتی  کند که برای دریافت کمکنمیدولت آلبرتا با ارسال پیامک یا ایمیل از ساکنین آلبرتا تقاضا  •

 ها ارسال شوند. اطالعات شخصی یا بانکی برای آن

قابل   alberta.ca/affordableدیگر اطالعات تکمیلی مثل یک کلیپ ویدیویی و پاسخ به سواالت در آدرس 

 مشاهده است. 

  

 اطالعات مرتبط: 
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 های معیشتی  کمک  •

 ساخت حساب تأیید شده یا بررسی وضعیت تأیید حساب  •

 ( Affordability Action Planبرنامه عملی برای کمک به معیشت ) •

 ایهای چند رسانهفایل 

 مشاهده کنفرانس خبری  •

 های معیشتی چگونگی ثبت درخواست برای دریافت کمک  ویدیو: •

 

 

https://www.alberta.ca/affordability-payments.aspx
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
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

