
 
 
 

إخباري بيان   
 

 

 المزيد من الدعم للطالب المتضررين من الوباء 
 

 2022حزيران /يونيو 1

مليون دوالر إضافية لتقديم الدعم المستهدف للطالب الذين يواجهون تحديات   113لبرتا تستثمر حكومة أ

 . عقليةالفي الصحة أكاديمية و 
 

مليون دوالر  110تخصص حكومة ألبرتا   ،2022ميزانية ومن خالل  األطفال والشباب سالمةخطة عمل ألبرتا لكجزء من 

فقدان التعلم. نتائج لمواجهة  المتخصصة ودعم النفسية العقلية والتقييمات الصحة لتعامل مع إضافية على مدى ثالث سنوات ل

ماليين دوالر للمنظمات غير الربحية لقيادة مشاريع التغذية المدرسية    3ستعيد حكومة ألبرتا أيًضا تقديم برنامج تجريبي لتوفير 

 المبتكرة في العام الدراسي المقبل. 

 

 عقليةالصحة ال
 

لدعم المشاريع التجريبية   2420- 2023و  2023-2022ر سنويًا للفترة  ماليين دوال   10خصصت حكومة ألبرتا ما يصل إلى 

واألدوات والتدريب والموارد لمجتمع المدرسة. يعتبر فهم    للطالب،التي تركز على تحسين تقديم دعم وخدمات الصحة العقلية  

 جتمع.آلباء والمعلمين وشركاء المبين اوتعزيز الصحة النفسية اإليجابية في المدارس مسؤولية مشتركة 

 

 المتخصصة النفسية التقييمات 
 

لدعم زيادة الوصول إلى  2024-2023و  2023- 2022ماليين دوالر سنويًا لعامي  10تستثمر حكومة ألبرتا أيًضا ما يصل إلى 

الذين ربما لم يتمكنوا من الوصول إلى التقييمات  والطالب،التقييمات المتخصصة. وهذا يشمل التمويل لضمان أن األطفال 

الفيزيائيين  المعالجين وأالنطق واللغة  ي أخصائييمكن تقييمهم من قبل متخصصين مؤهلين بما في ذلك  الوباء، المتخصصة أثناء

 . يينالنفس األخصائيينالمعالجين المهنيين أو  وأ

 

 فقدان التعلمة نتائج لمواجهدعم 
 

وضمان وجود   يعد تقييم الطالب في السنوات األولى الحاسمة من تعليمهم أمًرا أساسيًا لضمان نجاح التعلم على المدى الطويل

على   2023- 2022ماليين دوالر للعام الدراسي   10ما يصل إلى سيتم توفير تدخالت مبكرة لمنع تحديات التعلم في المستقبل. 

من الثاني وحتى   اإلضافية للطالب في الصفوف إلجراءات التدخليةالك لدعم وذ  2022- 2021 عام لتمويل كامتداد  واحدةدفعة 

 الصحيح. التعليمي لمواصلة العودة إلى المسار  الرابع

 

وتقديم تقرير نهاية العام المطلوب   2022- 2021 عامب  التعلم انفقدفي برنامج تمويل  قد شاركت اسالمدر إداراتيجب أن تكون 

ضافي. سيُطلب منهم إجراء تقييمات  اإل تمويل الللتأهل للحصول على  حزيران/يونيو  15بحلول  وزرارة التعليم بألبرتا إلى 

عندما أعلنت   نيسان/مدة في أبريلمن القائمة المعتمدة. تم توفير هذه القائمة المعت فحص معرفة القراءة والكتابة والحساب لمختارة 

 أيلول/المدرسية ستكون مطالبة بإدارة تقييمات فحص معرفة القراءة والكتابة والحساب بدًءا من سبتمبر داراتاإل الحكومة أن 

2022 . 

 

 التغذية المدرسية 
 

التغذية المدرسية   ماليين دوالر للمنظمات غير الربحية لقيادة مشاريع  3ستعيد حكومة ألبرتا أيًضا تقديم برنامج تجريبي لتوفير 

ستتعاون المنظمات غير الربحية التي تم اختيارها من  ،ألبرتا في تعاخطة . كجزء من  2320-2022المبتكرة خالل العام الدراسي 

https://open.alberta.ca/publications/alberta-child-and-youth-well-being-action-plan
https://www.alberta.ca/recovery-plan.aspx


Classification: Public 
 

خالل دعوة لتقديم العروض مع المدارس لتجربة طرق مبتكرة لدعم الشباب الضعفاء وتقليل تكاليف التشغيل والعبء اإلداري  

 رس مع ضمان حصول الطالب على وجبات صحية ومتوازنة.على المدا

 

 طرق تحسين التغذية المدرسية في ألبرتا. للتوصل إلى باستكشاف الشراكات البحثية  وزارة التعليم بألبرتاأيًضا ستقوم 

 

 حقائق سريعة 
 

ع إرشادات ألبرتا للتغذية طالب حاليًا وجبة مغذية يوميًا من خالل البرنامج. وجبات الطعام تتب  40.000يتلقى أكثر من      • 

 لألطفال والشباب. 

 

 معلومات ذات صله 
 

 في المدارس  عقليةالصحة ال   • 

 برنامج التغذية المدرسية   • 

 األطفال والشباب  سالمةخطة عمل    • 

 خطة التعافي في ألبرتا   • 

 

 استفسارات وسائل اإلعالم
 

 كاثرين ستافروبولوس 

 

780-690-3317 

 التعليم بوزارةصحفي   سكرتير
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