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يضعفا تاياألكبر  دعميسكانيألبر

/نوفمبر   28 ي
ين الثان   استفسارات وسائل اإلعالم 2022تشر

تا ذوي اإلعاقات   تا إجراءات لزيادة قدرة العائالت وسكان ألبر تتخذ حكومة ألبر
 والمسني   والعاطلي   عن العمل عىل تحمل تكاليف الحياة. 

تا بقوة ولكن سكانها يكافحون من أجل تدفئة منازلهم وإطعام عائالتهم،  وتريد الحكومة أن تقدم لقد تعاف  اقتصاد ألبر

 المساعدة. 

ايد.   تا الذين يعتمدون عىل المنافع االجتماعية بزيادة تكاليف الحياة الناتجة عن التضخم المب   يتأثر اآلالف من سكان ألبر

ي أَمس الحاجة إليه عبر 
تا إىل تقديم الدعم إىل من هم ف  معدالت الدخل المضمون للمعوقي     تعديلتبادر حكومة ألبر

تا بنسبة ستة بالمئة ل  بشدة، ي ألبر
تا، ومنافع الطفل واألرسة ف  ي ألبر

تناسب توالدعم الخاص بالدخل، ومنافع المسني   ف 

تا  امج مؤرسر التضخم لضمان حصول سكان ألبر ، ستتبع هذه البر
ً
وي الدخل ذمع معدل التضخم. من اآلن فصاعدا

 المنخفض عىل الموارد الالزمة لتلبية احتياجاتهم األساسية. 

تا  ي لديها أطفال وسكان ألبر
"جعلت أزمة القدرة عىل تحمل التكاليف الحياة أكبر صعوبة عىل المسني   والعائالت الت 

ا. يحتاج كل شخص يكافح إىل معرفة أنه ليس بمفرده. تعمل حكومتنا عىل زيادة المنافع للمساعدة عىل  
ً
األكبر ضعف

تا  وريات الحياة."تحمل تكاليف الحياة وضمان قدرة جميع سكان ألبر ايدة لض   عىل تحمل التكاليف المب  

   دانييل سميث، رئيس وزراء المقاطعة 

تا خالل أزمة القدرة عىل تحمل التكاليف هذه. لهذا السبب ستتبع  ورة الُملحة لدعم سكان ألبر تا الض  درك حكومة ألبر
ُ
ت

ات اعتباًرا من  /يناير كانون   1برامج المنافع االجتماعية المؤرسر ي
تا الذين يتلقون منافع  2023الثان  . سيشهد سكان ألبر

ي سوف  
/يناير، الت  ي

ي دفعاتهم لشهر كانون الثان 
الدخل المضمون للمعوقي   بشدة والدعم الخاص بالدخل هذه الزيادة ف 

ي 
ع ف 

َّ
وز
ُ
ي شي  22ت

تا هذه الزيادة ف  ي ألبر
. سيشهد المستفيدون من منافع المسني   ف  كاتهم لشهر كانون كانون األول/ديسمبر

اير   ي شباط/فبر
 
ي أول دفعة رب  ع سنوية لهم ف

 
تا زيادة ف ي ألبر

 
/يناير، وسيشهد المستفيدون من منافع الطفل واألرسة ف ي

الثان 

2023 . 

ي  
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يمعدليالمنافعيف  

 
اتيالشهريةيف /ينايرييي1أمثلةيعىليالتغيبر  

 2023كانونيالثان 

 الشهرية األساسية للعازبي   الذين ليس لديهم أطفال: تستند األمثلة إىل الحد األقىص لمعدالت المنافع 

 الدخل المضمون للمعوقي   بشدة  - دوالريي1787دوالر إىل  1685 •

 لالدعم الخاص بالدخل ) -  دوالري790دوالر إىل  745 •
َّ
 ع منهم الحصول عىل عمل( لمتوق

 الدعم الخاص بالدخل )لمن لديهم عوائق تمنعهم من العمل الكامل(  -  دوالري919دوالر إىل  866 •

تا   -  دوالري303دوالر إىل  286 • ي ألبر
 منافع المسني   ف 

ي تحصل عىل منافع  
ي المائة لألرس الت 

ات إىل زيادة مدفوعات المنافع لكل طفل بنسبة ستة ف  سيؤدي اتباع المؤرسر

تا. فيما يىلي زيادة م ي ألبر
ا إىل ما إذا كان لدى األرسة ما بي    الطفل واألرسة ف 

ً
دفوعات المنافع عن المجاميع السنوية، استناد

 طفل إىل أربعة أطفال: 

o  دوالر   120 -طفل واحد 

o  دوالر  198 -طفالن 

o  دوالر  260 - ثالثة أطفال 

o   دوالر   307 -أربعة أطفال 

تا وتختلف  2022تستند زيادات المنافع إىل مؤرسر أسعار المستهلك لعام  ا عىل احتياجات سكان ألبر
ً
معدالتها اعتماد

 وتكوين األرسة وعوامل أخرى. 

تا حواىلي   ي  45ستستثمر حكومة ألبر
ي  173و  23-2022مليون دوالر ف 

لدعم ربط برامج منافع الدخل  24-2023دوالر ف 

ات، وحوا تا بالمؤرسر ي ألبر
ي  7ىلي المضمون للمعوقي   بشدة، والدعم الخاص بالدخل، ومنافع المسني   ف 

ماليي   دوالر ف 

ي  35و 2022-2023
ات.  2024-2023مليون دوالر ف  تا بالمؤرسر ي ألبر

 لدعم ربط منافع الطفل واألرسة ف 

تا إعانة فورية لتخفيف تكاليف الحياة والتضخم بينما تعمل عىل دعم القدرة عىل تحمل التكاليف عىل  تقدم حكومة ألبر

 المدى الطويل. 

ا ستوسع خطة عمل القدرة عىل 
ً
تحمل التكاليف الدعم واسع النطاق مع استهداف العائالت والمسني   واألكبر ضعف

تا الحصول عىل مزيد من المعلومات عن برامج اإلعانة والدعم الحالية والمستقبلية  يبإعانة إضاف  ة. ُيمكن لسكان ألبر

 . alberta.caللقدرة عىل تحمل التكاليف عىل 

 حقائقيرسيعة

 حواىلي  •
 شخص الدخل المضمون للمعوقي   بشدة شهرًيا.  72000يتلق 

 حواىلي  •
 الدعم الخاص بالدخل شهرًيا.  45000يتلق 

ي الدخ 43000يعتمد  •
 ل المضمون للمعوقي   بشدة والدعم الخاص بالدخل. طفل عىل متلق 

 حواىلي  •
تا.   176000يتلق  ي ألبر

 مسن منافع المسني   ف 

https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx
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.  190000إىل  185000تحصل  •
ً
تا لدعمها ماديا ي ألبر

 عائلة عىل منافع الطفل واألرسة ف 

 معلوماتيذاتيصلة

 طة عمل القدرة عىل تحمل التكاليف خ •

 الدخل المضمون للمعوقي   بشدة  •

 الدعم الخاص بالدخل  •

تا  • ي ألبر
 منافع المسني   ف 

تا  • ي ألبر
 منافع الطفل واألرسة ف 

 الوسائطيالمتعددة

ي  •
 شاهد المؤتمر الصحق 

 

https://www.alberta.ca/affordability-action-plan.aspx
https://www.alberta.ca/aish.aspx
https://www.alberta.ca/income-support.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-seniors-benefit.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-child-and-family-benefit.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7yNjwSojsXc&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cf3e7871db2124f45d7e708dad17eae4a%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638052639258675809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U%2B5PVrwtSR8fKPkbqDleb%2F3u3wXH8f9GwLinBfXqhYk%3D&reserved=0

