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Thông cáo báo chí 
 

 

Cổng thông tin điện tử về trợ cấp lạm 
phát và việc sắp trả tiền trợ cấp 

9 tháng Một, 2023  

Tiền trợ cấp $100 hàng tháng sắp được chi trả cho gia 
đình, cao niên và những người dân Alberta dễ bị thiệt 
thòi, rủi ro, và người dân Alberta có thể hành động 
ngay bây giờ để sẵn sàng. 

Nền kinh tế Alberta đã phục hồi vững chắc, nhưng nhiều người đang chật vật để 

sưởi ấm nhà cửa và nuôi sống gia đình của mình. Chính phủ Alberta đã có chương 

trình gói trợ cấp lạm phát lớn nhất tại Canada, với các sự hỗ trợ bao quát đáng kể 

và được nhắm vào đối tượng. Bắt đầu tháng này, sáu tháng tiền trợ cấp giá sinh 

hoạt đắt đỏ sẽ bắt đầu có cho người dân Alberta thông qua hệ thống đơn xin và 

phân phối tiền nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. 

Bắt đầu từ ngày 18 tháng Một, cao niên 65 tuổi trở lên hiện đang không nhận Phúc 

lợi Cao niên Alberta (Alberta Seniors Benefit) và những phụ huynh đủ điều kiện với 

con cái dưới 18 tuổi có thể nộp đơn trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của 

chính phủ hay nộp đơn trực tiếp tại các địa điểm trong toàn tỉnh để được nhận $600 

tiền trợ cấp sinh hoạt đắt đỏ hàng tháng. 

Để sử dụng cổng thông tin điện tử, phụ huynh và cao niên đủ điều kiện sẽ được yêu 

cầu có một Tài Khoản Được Kiểm Chứng (Verified Account). Để bảo đảm tiến trình 

làm đơn được suôn sẻ nhất, người dân Alberta nên ghi danh mở tài khoản Verified 

Account của họ hay xác nhận họ đang có một Verified Account với thông tin chính 

xác càng sớm càng tốt. 
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Nhiều người dân Alberta đang nhận các khoản tiền trợ cấp được nhắm vào đối 

tượng này sẽ tự động được ghi danh cho chương trình và không cần phải nộp đơn 

để nhận trợ cấp. 

Cùng với Foster and Kinship Caregivers, bất cứ ai hiện đang nhận đều đặn phúc lợi 

hàng tháng thông qua Chương trình dành cho người bị tàn tật nặng (Assured 

Income for the Severely Handicapped, viết tắt AISH), Phúc lợi hỗ trợ lợi tức hay trợ 

cấp cao niên Alberta (Income Support or Alberta Seniors Benefit), hay đang nhận 

dịch vụ thông qua chương trình những người bị tàn tật về mặt phát triển (Persons 

with Developmental Disabilities, viết tắt PDD) sẽ tự động được nhận số tiền đầu tiên 

của họ bắt đầu từ ngày 31 tháng Một. 

Tiền trợ cấp sinh hoạt đắt đỏ cho các khách hàng của 
các chương trình AISH, Income Support (Hỗ trợ Lợi 
tức) và PDD 

Tất cả khách hàng đang nhận tiền từ các chương trình AISH, Income Support hay 

PDD sẽ tự động được ghi danh trong chương trình và không cần phải ghi danh để 

nhận phúc lợi của mình. Họ sẽ nhận các số tiền $100 đầu tiên của mình bắt đầu từ 

ngày 31 tháng Một. 

• Tiền sẽ được trả theo cùng một cách thức mà họ nhận trợ cấp đều đặn 

hàng tháng, cho dù là ký thác trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hay nhận 

tấm séc. 

• Tiền sẽ được trả bằng séc cho các khách hàng PDD hiện thời, những 

người đang không có nhận các phúc lợi của chương trình AISH hay 

Income Support. 

• Những người thừa hưởng cũng sẽ được thông báo trực tiếp về việc ghi 

danh trong chương trình trả tiền trợ cấp và thông tin có liên quan. 

• Các khoản tiền trợ cấp này sẽ được miễn khai báo như thu nhập đối với 

các chương trình AISH và Income Support và sẽ không ảnh hưởng đến 

việc đủ điều kiện để hưởng phúc lợi hay trợ cấp tài chánh. 

• Phụ huynh trong các chương trình này có con dưới 18 tuổi cũng có thể 

nhận thêm $600 cho mỗi trẻ. Họ sẽ cần phải nộp đơn trực tuyến hay đích 

thân đi nộp đơn để nhận các khoản trợ cấp này bắt đầu từ ngày 18 tháng 

Một. 
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Tiền trợ cấp sinh hoạt đắt đỏ cho cao niên 

Tất cả cao niên Alberta từ 65 tuổi trở lên với thu nhập gia đình dưới $180,000 sẽ 

sớm đủ điều kiện để nhận $600 trong thời gian sáu tháng tới như tiền trợ cấp sinh 

hoạt đắt đỏ hàng tháng. 

Người dân Alberta nào đang nhận Phúc Lợi Cao Niên (Alberta Seniors Benefit) sẽ 

tự động được ghi danh trong chương trình và không cần phải đăng ký để nhận phúc 

lợi của mình. Việc phân phối thêm tiền trợ cấp hàng tháng sẽ bắt đầu vào ngày 31 

tháng Một. 

Các cao niên đủ điều kiện hiện không đang nhận phúc lợi cao niên Alberrta (Alberta 

Seniors Benefit) sẽ cần phải nộp đơn xin trợ cấp sinh hoạt đắt đỏ bằng cách lập hay 

xác nhận tài khoản Verified Account của họ và nộp đơn xin trợ cấp qua cổng thông 

tin điện tử trực tuyến hay đích thân nộp đơn tại một văn phòng đăng bạ (registry 

office) hay thông qua Alberta Supports khi cổng thông tin điện tử được mở vào ngày 

18 tháng Một. 

Tiền trợ cấp đắt đỏ cho phụ huynh và người giám hộ 
của trẻ em dưới 18 tuổi 

Gia đình với tổng thu nhập dưới $180,000 hàng năm sẽ sớm nhận tổng cộng $600 

cho mỗi người con phụ thuộc dưới 18 tuổi trong thời gian sáu tháng. Phụ huynh đủ 

điều kiện có thể nộp đơn xin tiền trợ cấp đắt đỏ bằng cách lập hay xác nhận tài 

khoản Verified Account của họ và nộp đơn xin trợ cấp thông qua cổng thông tin điện 

tử trực tuyến  hay đích thân nộp đơn xin tại một vằn phòng đăng bạ (registry office)  

hay thông qua Alberta Supports khi cổng thông tin điện tử được mở vào ngày 18 

tháng Một. 

Tiền trợ cấp đắt đỏ cho cha mẹ nuôi hay thân nhân 
chăm sóc cho trẻ em dưới 18 tuổi 

Thân nhân hay cha mẹ nuôi đủ điều kiện chăm sóc cho một đứa trẻ dưới 18 tuổi sẽ 

tự động được ghi danh trong chương trình và không cần phải đăng ký để nhận tiền 

trợ cấp sinh hoạt đắt đỏ. Họ sẽ nhận các khoản tiền trợ cấp đầu tiên của mình vào 

cuối tháng Một. 
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• Tiền sẽ được trả theo cùng một phương cách như các phúc lợi được trả 

đều đặn hàng tháng, cho dù là ký thác trực tiếp vào tài khoản ngân hàng 

hay nhận tấm séc. 

• Tiền trợ cấp hàng tháng sẽ được bắt đầu chi trả từ ngày 31 tháng Một. 

Chính phủ Alberta đang cung cấp ngay lập tức tiền trợ cấp giá sinh hoạt đắt đỏ và 

lạm phát đồng thời cũng sẽ làm việc để hỗ trợ khả năng có tiền để chi trả trong sinh 

hoạt cuộc sống về lâu dài. Người dân Alberta có thể tìm hiểu thêm trực tuyến về tất 

cả các chương trình trợ cấp sinh hoạt đắt đỏ tổng quát và được nhắm vào từng đối 

tượng này. 

Các số liệu ngắn gọn: 

• Chính phủ Alberta sẽ dùng dữ liệu khai thuế 2021 của Cục Thế Canada 

(CRA) để kiểm tra việc đủ điều kiện dựa trên lợi tức. 

• Các đơn xin có thể nộp cho tới ngày 30 tháng Sáu, với tiền được trả hồi tố 

cho các tháng trước đó khi một người đủ điều kiện để nhận. 

• Khi thủ tục đơn xin đã hoàn tất, hầu hết dân chúng Alberta sẽ nhận tiền trợ 

cấp vào cuối tháng đó. Thời gian chính xác khi nào nhận sẽ thay đổi tùy 

từng cá nhân. 

• Alberta đã kiểm tra các tài khoản kể từ năm 2015 như một cách để người 

dân Alberta có thể tiếp cận một cách an toàn và an ninh một con số gia 

tăng các dịch vụ của chính phủ. 

• Cũng như với tất cả các tài khoản trực tuyến khác, người dân Alberta nên 

sử dụng mật khẩu có tính bảo mật cao và không nên chia sẻ mật khẩu của 

họ với bất cứ ai khác. Các mẹo vặt làm thế nào để lập một mật khẩu với 

tính bảo mật cao có sẵn trên trang mạng của chính phủ Alberta. 

• Chính phủ Alberta sẽ không gửi các tin nhắn hay thư điện tử (email) yêu 

cầu người dân Alberta phải nộp thông tin cá nhân hay thông tin ngân hàng 

để nhận tiền trợ cấp hay phúc lợi. 

Thêm thông tin, bao gồm một video và các giải đáp thắc mắc, có sẵn tại 

alberta.ca/affordable. 

  

Thông tin có liên quan 

• Tiền trợ cấp sinh hoạt đắt đỏ  

https://www.alberta.ca/affordability-payments.aspx
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• Đăng ký hay kiểm tra tình trạng tài khoản Verified Account của quý vị 

• Kế Hoạch Hành Động Trợ Giúp Sinh Hoạt Đắt Đỏ (Affordability Action 

Plan) 

Đa truyền thông 

• Xem cuộc họp báo 

• Video: Làm thế nào để nộp đơn xin tiền trợ cấp sinh hoạt đắt đỏ 

 

 

https://account.alberta.ca/
https://www.alberta.ca/affordability-action-plan.aspx
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

