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Портал допомоги й виплат в умовах 
інфляції 

09 січня 2023 року  

Незабаром для сімей, осіб похилого віку та 
вразливих мешканців провінції Альберта почнуть 
надходити виплати по $100, спрямовані на 
покращення рівня життя, і до цього можна 
підготуватися прямо зараз. 

Економіка провінції Альберта успішно відновлюється, та багато людей 

постають перед труднощами, намагаючись забезпечити опалення своїх 

домівок та прогодувати свої сім'ї. Уряд Альберти реагує на цю ситуацію, 

розробивши найбільший у Канаді пакет допомоги у зв'язку з інфляцією, та 

надає значну й широку адресну підтримку. Починаючи з цього місяця, провінція 

протягом шести місяців виплачуватиме своїм мешканцям допомогу, 

спрямовану на покращення рівня життя. Для цього розроблена швидка, 

ефективна й безпечна система розподілу. 

Починаючи з 18 січня особи віком від 65 років, які не отримують фінансову 

допомогу провінції для людей похилого віку (Alberta Seniors Benefit), а також 

батьки, які відповідають критеріям і виховують дітей до 18 років, можуть 

подавати заявку онлайн через урядовий портал або особисто у відділеннях по 

всій провінції, щоб отримати 600 доларів частинами у щомісячних платежах 

для покращення доступності рівня життя. 

Щоб скористатися порталом, батьки та люди похилого віку, які відповідають 

критеріям, повинні мати верифікований обліковий запис (акаунт). Для 

спрощення процесу подання заявки жителі провінції мають якомога швидше 
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зареєструвати верифікований акаунт або переконатися, що в них є 

верифікований акаунт та що інформація, подана в ньому, є достовірною. 

Багато жителів провінції Альберта, які отримують адресну допомогу, 

автоматично реєструються в програмі, і їм не потрібно подавати заявку, щоб 

отримати цю фінансову допомогу. 

Прийомні сім'ї та опікуни дітей за родинними зв'язками, а також усі, хто зараз 

отримує регулярну щомісячну допомогу через програми AISH (Гарантований 

дохід для людей зі значним ступенем інвалідності), програму матеріальної 

допомоги (Income Support) або провінційну фінансову допомогу для людей 

похилого віку (Alberta Seniors Benefit), а також особи, що отримують послуги 

через програму для осіб з вадами розвитку (PDD), автоматично отримають свій 

перший платіж, починаючи з 31 січня. 

Виплати для покращення рівня життя для осіб, які 
отримують допомогу AISH, матеріальну допомогу 
та допомогу для осіб з вадами розвитку (PDD) 

Усі клієнти, які отримують вищезазначену допомогу, реєструються для участі у 

програмі автоматично, і їм не потрібно реєструватися для отримання 

відповідних виплат. Вони почнуть отримувати щомісячно по 100 доларів, 

починаючи з 31 січня. 

• Платежі будуть доставлятися у той самий спосіб, що й регулярна 

щомісячна допомога: шляхом автоматичного зарахування переказу 

або надсилання чеку поштою. 

• Платежі надсилатимуться фізичним чеком для клієнтів програми PDD, 

які не отримують допомогу AISH або матеріальну підтримку (Income 

Support). 

• Особи, що отримуватимуть допомогу, також будуть безпосередньо 

сповіщені про участь у програмі, та отримають всю супутню 

інформацію. 

• Ці платежі будуть розглядатися як неоподаткований прибуток для 

програм AISH та Income Support, і він не впливатиме на право на 

участь у цих програмах або на фінансову допомогу. 
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• Батьки, які беруть участь у цих програмах і які мають дітей віком до 18 

років, також отримуватимуть додаткові виплати по 600 доларів на 

кожну дитину. Щоб почати отримувати ці виплати з 18 січня, вони 

повинні подати заявку онлайн або особисто 

Платежі для покращення рівня життя для людей 
похилого віку 

Усі мешканці провінції Альберта віком від 65 років з доходом, меншим за 

180 000 доларів на домогосподарство, скоро матимуть право на отримання 600 

доларів протягом 6 місяців частинами у щомісячних платежах для покращення 

рівня життя. 

Мешканці провінції Альберта, які отримують провінційну допомогу для літніх 

людей (Alberta Seniors Benefit), реєструватися для отримання цих виплат 

непотрібно, бо їх реєстрація відбувається автоматично. Виплата додаткових 

щомісячних платежів почнеться з 31 січня. 

Літні люди, які не отримують провінційну допомогу для літніх людей (Alberta 

Seniors Benefit), для подання заявки на отримання платежів, спрямованих на 

покращення рівня життя, мають створити або підтвердити верифікований 

акаунт і подати заявку через онлайн-портал, особисто у відділенні або через 

програму Alberta Supports, коли портал відкриється 18 січня. 

Платежі, спрямовані на покращення рівня життя 
для батьків або опікунів, які виховують дітей віком 
до 18 років 

Домогосподарства, які мають дохід до 180 000 доларів на рік, незабаром 

отримають допомогу в сумі 600 доларів рівними частинами протягом 6 місяців 

на кожну дитину віком до 18 років, яку вони виховують. Батьки, які відповідають 

вимогам, для подання заявки на отримання платежів, спрямованих на 

покращення рівня життя, мають створити або підтвердити верифікований 

акаунт і подати заявку через онлайн-портал, особисто у відділенні або через 

програму Alberta Supports 18 січня, коли відкриється портал. 
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Платежі, спрямовані на покращення рівня життя, 
для прийомних сімей та опікунів дітей за 
родинними зв'язками, які виховують дітей віком до 
18 років 

Прийомні сім'ї та опікуни дітей за родинними зв'язками, які виховують дітей 

віком до 18 років, вважаються учасниками програми автоматично, і їм не 

потрібно реєструватися, щоб отримати відповідні виплати. Вони отримають 

перші виплати вкінці січня. 

• Платежі будуть доставлятися у той самий спосіб, що й регулярна 

щомісячна допомога: через автоматичне зарахування переказу, або 

через надсилання чеку поштою. 

• Щомісячні платежі будуть виконуватися, починаючи з 31 січня. 

Уряд провінції Альберта надає тимчасову підтримку для покращення рівня 

життя й допомогу в умовах інфляції, а також довгострокову допомогу. 

Докладніша інформація для мешканців провінції Альберта про всі 

широкомасштабні й адресні програми підтримки, спрямовані на покращенні 

рівня життя, міститься в інтернеті. 

Стислі факти 

• Уряд провінції Альберта використовуватиме податкові дані CRA за 

2021 рік, щоб перевірити відповідність критеріям щодо доходу. 

• Заявки можуть подаватися до 30 червня, при цьому платежі мають 

зворотню силу і включатимуть попередні місяці, у які особа 

відповідала критеріям. 

• Щойно процес подання заявки буде успішно завершений, більшість 

мешканців провінції Альберта отримають виплати в кінці того самого 

місяця. Точний час отримання виплат людьми буде різний. 

• З метою надання безпечного й надійного доступу до дедалі більшої 

кількості урядових послуг, Альберта працює з верифікованими 

акаунтами з 2015 року. 

• Як і з усіма іншими акаунтами, мешканцям Альберти рекомендується 

використовувати складні паролі й не розголошувати їх. На вебсайті 
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уряду провінції Альберта містяться поради щодо створення складного 

пароля. 

• Уряд провінції Альберти не надсилатиме повідомлення або листи до 

жителів провінції з проханням надати їхню персональну або банківську 

інформацію. 

Докладніша інформація, включно з відео, та відповіді на питання, доступні за 

посиланням alberta.ca/affordable. 

  

Супутня інформація 

• Платежі для покращення рівня життя  

• Створіть свій верифікований акаунт або перевірте статус наявного 

верифікованого акаунту 

• План дій щодо покращення рівня життя 

Інформація з мультимедійних джерел 

• Переглянути пресконференцію, присвячену цій новині 

• Відео: Як подати заявку на отримання платежів для покращення рівня 

життя 

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

