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 ألبرتا ب طالب المدارسلدعم   تمويلالالمزيد من 
 

 2022أغسطس/آب  17

في العام الدراسي القادم.   فين مساعدينموظسيتم تعيين ، كما معلم إضافي   1600ظهر توقعات التوظيف ما يصل إلى ت  

الزيادة في تسجيل مواجهة ، ولمعلمينا ة رواتبزيادالمدرسية لدعم دارات تقدم حكومة ألبرتا أيًضا تموياًل إضافيًا لإل

 .ودعم التعليم الناطق بالفرنسية بالمدارس الطالب

 

 مدارسالمزيد من الموظفين في ال

 

في العام الدراسي المقبل. ويمثل هذا زيادة بنسبة  ينمعلم ومدير إضافي  800ما يصل إلى  المدرسية من المتوقع أن تعين اإلدارات

المزيد من المعلمين في الفصول الدراسية  إتاحةذلك  ويعني   2021/2022من الموظفين المعتمدين في العام الدراسي  بالمئة  2.2

 .الذين يدعمون طالب ألبرتا

 

. ويشمل ذلك المساعدين التربويين والمعلمين مساعدةالوظائف البموظف    800من المتوقع أيًضا زيادة حوالي  ذلك،ى باإلضافة إل

 .عن العام الدراسي السابق بالمئة 3.1في الفصول الدراسية ويمثل زيادة بنسبة 

 

 معلمين الرواتب  زيادة تمويل لدعم

 

لتغطية اتفاقيات التفاوض التي تم التصديق   2023 /2022الر في مليون دو 50تقدم حكومة ألبرتا أيًضا مبلغًا إضافيًا يصل إلى 

ت داراتعمل حكومة ألبرتا على ضمان المزيد من االستقرار لإل االتفاقيات،عليها مؤخًرا مع المعلمين. من خالل تمويل هذه 

 .المدرسية

 

 بالمدارس  لتحاقاالتمويل إضافي لزيادة 

 

الطالب  عدد المدرسية من خالل منحة جديدة لزيادة دارات ضافي لإلمن التمويل اإل ماليين دوالر   7سيتم توفير أكثر من 

أعداد  أيًضا الدعم إذا الحظوا زيادات كبيرة في  (ECS) . سيتلقى مشغلو خدمات الطفولة المبكرةبالمدارس المقبولين لاللتحاق

 .المتقدمين

 

زيادة  ارات المدارس حتى تتمكن من إلدااللتحاق التكميلية الجديدة هذه تموياًل إضافيًا   زيادةيوفر التمويل المتاح من خالل منحة 

 . بالمدارس لتحاقاال  نمومعدالت  ، مع زيادةفوق حد محين أعداد الملتحقين

 

 الناطقة بالفرنسية  ارسالمددارات منحة معاد تصميمها إل

 

ماليين دوالر في شكل تمويل إضافي إلى مجالس المدارس الناطقة بالفرنسية من خالل منحة معادلة للناطقين    5سيتم تقديم حوالي 

ماليين دوالر  7ألبرتا  بتعليم  ال وزارة، ستخصص 2022/2023د أنه في العام الدراسي بالفرنسية. يعني هذا االستثمار المتزاي

 .المدرسية الناطقة بالفرنسية لدعم التعليم الناطق بالفرنسية في ألبرتا لإلدارات



Classification: Public 
 

 حقائق سريعة 

 

 .2023/ 2022سيتم دعم زيادة مستويات التوظيف من خالل استخدام احتياطيات التشغيل في العام الدراسي     •

من المقاطعة لدعم تكاليف الوقود األعلى من المتوقع ، بينما يتجاوز   تموياًل إضافيًاالمدرسية أيًضا  راتادستتلقى اإل    • 

 . دوالر للتر 1.25أسعار الديزل الشهرية متوسط 
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