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تاي  تسهيليتقديميطلباتياإلعانةيعىليسكانيألبر

2022حزيران/يونيو  8

تا  سهل عىل سكان  تقوم حكومة ألبر
ُ
تا تقديمبتقليص اإلجراءات الروتينية وت   ألبر

 الطلبات لدعم الدخل ومنافع الدخل المضمون لشديدي اإلعاقة. 

 

ن من الممكن عىل   نامجي  نت الخاصة بالبر ستجعل التطبيقات سهلة االستخدام عبر اإلنبر

ي كل األوقات ومن أي مكان عبر استخدام  
تا أن يتقدموا للحصول عىل هذه المنافع فن سكان ألبر

ن عىل   جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. كما أن التحسينات عىل المنظومات ستساعد المتقدمي 

ي وقت أقرب، وتقديم  تحديد ما إذا كا
ن قد تم استيفاء متطلبات األهلية األساسية فن

نت، وحفظ طلباتهم الجزئية حتر يتمكنوا من العودة إليها   المستندات المطلوبة عبر اإلنبر

ا. 
ً
 الحق

 

امج والعثور   ن الخدمات والبر تا بتحسي  ام حكومة ألبر ن
عد تحسينات المنظومة جزًءا من البر

ُ
ت

 عىل تسهيالت.  

 

ي جميع  يستطي
تا الموجودة فن ي ألبر

ي مراكز الدعم فن
تا الوصول إىل أجهزة الكمبيوتر فن ع سكان ألبر

ا طلب  
ً
أنحاء المقاطعة، أو من خالل الوكاالت المجتمعية والمكتبات العامة. ُيمكن أيض

ي أي مكتب دعم  
تا أو فن ي ألبر

الخدمات الشخصية من خالل مركز اتصال خدمات الدعم فن

تا.   ي ألبر
 محىلي فن

 

 حقائق رسيعة

ي تجربة الطلبات وقدمت مالحظات: أوكسفورد هاوس   •
شاركت المنظمات التالية فن

Oxford House كابس كالغاري ،CUPS Calgary ذي أليكس ،the Alex مركز بيسيل ،

Bissell Centre مركز بويل ماك كوىلي ،Boyle McCauley Centre 

تا  دعم اتصال مركز  إىل  الوصول يمكن • ن  من  ،1-877-644- 9992 الرقم  عىل ألبر   إىل االثني 

ن   ما  الجمعة،  . مساء   8 حتر  صباًحا  7:30 بي 

 لغة.   100تتوفر المساعدة بأكبر من  •

 طلٍب سنوًيا إىل برنامج الدخل المضمون لشديدي اإلعاقة  12000يتم تقديم حواىلي  •

ي عام  8900تم تقديم حواىلي  •
 2021طلٍب لدعم الدخل شهرًيا فن

 

 معلوماتيذاتيصلة

 
تا ي ألبر

 الدعم فن
 برنامج الدخل المضمون لشديدي اإلعاقة 

 برنامج دعم الدخل 
 

 

 استفساراتياإلعالمي

ن مارشال   Justin Marshallجاسير
، الخدمات المجتمعية  ي

السكرتب  الصحفن
 واالجتماعية

 Justin.Marshall@gov.ab.ca 
0264-913-780 
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