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Ang gobyerno ng Alberta ay namumuhunan ng karagdagang $113 milyon upang 
magbigay ng mga naka-target na suporta sa mga mag-aaral na nakakaranas ng 
parehong mga hamon sa akademiko at kalusugan ng isip. 
Bilang bahagi ng Alberta Child and Youth Well-being Action Plan at sa pamamagitan ng Badyet 2022, ang 
gobyerno ng Alberta ay naglalaan ng karagdagang $110 milyon sa loob ng tatlong taon upang tugunan ang 
kalusugan ng isip, mga espesyal na pagtatasa at mga pagkawala ng suporta sa pagkatuto. Ang gobyerno ng 
Alberta ay muling magpapasimula ng isang pilot program upang magbigay ng $3 milyon sa mga non-profit 
na organisasyon upang manguna sa mga makabagong proyekto sa nutrisyon ng paaralan sa susunod na 
taon ng pag-aaral. 

Kalusugang pangkaisipan 

Ang Pamahalaan ng Alberta ay naglaan ng hanggang $10 milyon bawat taon para sa 2022-23 at 2023-24 
upang suportahan ang mga pilot project na nakatuon sa pagpapabuti ng paghahatid ng mga suporta at 
serbisyo sa kalusugan ng isip para sa mga mag-aaral, at mga kasangkapan, pagsasanay at mapagkukunan 
para sa komunidad ng paaralan. Ang pag-unawa at pagtataguyod ng positibong kalusugang pangkaisipan sa 
mga paaralan ay isang pinagsamang responsibilidad ng mga magulang, tagapagturo at mga kasosyo sa 
komunidad. 

Mga espesyal na pagtatasa 

Ang gobyerno ng Alberta ay namumuhunan din ng hanggang $10 milyon bawat taon para sa 2022-23 at 
2023-24 upang suportahan ang mas mataas na access sa mga espesyal na pagtatasa. Kabilang dito ang 
pagpopondo upang matiyak na ang mga bata at estudyante, na maaaring walang access sa mga espesyal 
na pagtatasa sa panahon ng pandemya, ay maaaring masuri ng mga kwalipikadong propesyonal kabilang 
ang mga pathologist ng speech language, physical therapist, occupational therapist o psychologist. 

Mga suporta sa pagkawala ng pag-aaral  

Ang pagtatasa sa mga mag-aaral sa mga kritikal na unang taon ng kanilang edukasyon ay susi para matiyak 
ang pangmatagalang tagumpay sa pag-aaral at pagtiyak na ang mga maagang interbensyon ay nasa lugar 
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upang maiwasan ang mga hamon sa pag-aaral sa hinaharap. Hanggang sa $10 milyon para sa school year 
2022-23, bilang isang beses na pagpapalawig ng 2021-22 na pagpopondo, ay susuportahan ang mga 
karagdagang interbensyon para sa mga mag-aaral sa grade 2-4 upang patuloy na makabalik sa landas. 

Ang mga awtoridad ng paaralan ay dapat lumahok sa 2021-22 programa sa pagpopondo ng pagkawala ng 
pag-aaral at naghain ng kanilang kinakailangang ulat sa pagtatapos ng taon sa Alberta Education bago ang 
Hunyo 15 upang maging kwalipikado para sa extension na pagpopondo. Kakailanganin silang mangasiwa ng 
literacy at numeracy screening assessments na pinili mula sa naaprubahang listahan. Ang naaprubahang 
listahang ito ay maaring kunin noong Abril nang ipahayag ng gobyerno na ang mga awtoridad ng paaralan 
ay kakailanganing mangasiwa ng literacy at numeracy screening assessments simula sa Setyembre 2022. 

Nutrisyon sa paaralan 

Ang gobyerno ng Alberta ay muling magpapasimula ng isang pilot program upang magbigay ng $3 milyon sa 
mga non-profit na organisasyon upang manguna sa mga makabagong proyekto sa nutrisyon ng paaralan sa 
panahon ng school year 2022-23. Bilang bahagi ng Alberta’s Recovery Plan, ang mga non-profit na 
organisasyon na pinili sa pamamagitan ng panawagan para sa mga panukala ay makikipagtulungan sa mga 
paaralan upang magpasimula ng mga makabagong paraan upang suportahan ang mga mahihinang 
kabataan at bawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo at ang administratibong pasanin sa mga paaralan 
habang tinitiyak na ang mga mag-aaral ay makakatanggap ng malusog at balanseng pagkain. 

Tuklasin din ng Alberta Education ang mga pakikipagsosyo sa pananaliksik upang mag-imbestiga ng mga 
paraan upang mapabuti ang nutrisyon ng paaralan sa Alberta. 

Mabilis na mga katotohanan 

• higit sa 40,000 estudyante ang kasalukuyang tumatanggap ng pang-araw-araw na masustansyang 
pagkain sa pamamagitan ng programa. Ang mga pagkain ay sumusunod sa Alberta Nutrition 
Guidelines for Children and Youth. 

Kaugnay na impormasyon 

• Kalusugan ng isip sa mga paaralan 
•  Programa sa nutrisyon ng paaralan                                                                                                  
• Plano ng aksyon para sa kapakanan ng bata at kabataan 
• Plano sa Pagbawi ng Alberta 
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