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تاي يتكاليفيالحياةيعىليسكانيألير  تيسير

   2022كانون األول/ديسمبر   7

ي    ع جديد من شأنه أن يوفر إعانة كب لسكان   ة واسعة النطاقب  تم تقديم تشر
تا  ي مستهِدف لتكلفة المعيشة للعائالت وكبار ا من  ألبر

لتضخم، مع دعم إضاف 
تا. السن والضعفاء من سكان    ألبر

تا بقوة، لكن العديد من سكانها يكافحون لتدفئة منازلهم وإطعام عائالتهم، وتريد الحكومة  لقد تعاف  اقتصاد ألبر

ي 
يعية الُمدرجة ف  ات التشر َمكن التغيب 

ُ
الحكومة من تقديم   2022إعانة التضخم لعام  قانون تعديل قواني    المساعدة. ست

ي الوقت المناسب لتكلف
ال ف  تا. من اة المعيشة وإعانة دعم فعَّ  لتضخم لسكان ألبر

ي حال إقراره
ي    ع واللوائح الداعمة له من توسيع حسومات المرافق، وحماية أسعار الكهرباء خالل فصل ف  ، سُيَمكن التشر

يبة الدخل الشخصي بأثر رجعي حتى عام  ي  2022الشتاء، والربط بمؤشر ض 
يبة الوقود ف  ، والتعليق الكامل لض  ي يتر

الض 

شكل هذه الموجهة المقبلة إىل العا  اإلعانةالمقاطعة، وتسليم مدفوعات 
ُ
تا. ت ئالت وكبار السن والضعفاء من سكان ألبر

تا للقدرة عىل تحمل التكاليف.   اإلجراءات خطة عمل حكومة ألبر

ي كندا، حيث توفر 
تا للقدرة عىل تحمل التكاليف هي األكبر من نوعها ف  مليار دوالًرا من اإلعانة  2,8خطة عمل ألبر

تا وعائ  ة. واسعة النطاق والموجهة إىل سكان ألبر  التهم ومزارعهم وأعمالهم التجارية الصغب 

وع  ي حال إقرار مشر
من اتخاذ تدابب  لدعم القدرة  ، 2022قانون تعديل قواني   إعانة التضخم لعام  ، سُيَمكن2القانون ف 

ي    ع:   عىل تحمل التكاليف الرئيسية من خالل التشر

ي لديها أطفال معالون تقل أعمارهم عن  كبار السن مدفوعات اإلعانة الموجهة المقبلة ل  •
  18والعائالت التى

ي عن 
ي السنة.  180000عام ويقل دخلها المعيشر

 ف 

تا الذين يتلقون الدخل المضمون لشديدي   • مدفوعات اإلعانة الموجهة المقبلة إىل الضعفاء من سكان ألبر

ي النمو ودعم الدخل. 
 اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة ف 

ي مؤشر التضخم بدًءا من  إدراج إعانة الطفل •
تا ف  ي ألبر

/يناير   1واألشة ف  ي
 . 2023كانون الثان 

/يناير   • ي
ي كانون الثان 

كي   بخطة أسعار الكهرباء المنظمة  من ارتفاعها ف  حماية المستهلكي   المشبى

اير وآذار/مارس   . 2023وشباط/فبر

ائب الدخل الشخصي بمؤشر التضخم بأثر رجعي لعام  • .  2022ربط ض  ي يتر
 الض 

يبة الكاملة البالغة  ت  • /يناير إىل حزيران/يونيو   13عليق الض  ي
ين والديزل من كانون الثان  ا للبى عىل البب  

ً
سنت

ا مستمًرا يخضع ألسعار النفط بعد ذلك. 2023
ً
ي عىل الوقود تخفيف يتر

 ، مع توفب  برنامج االعفاء الض 
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ي    ع، ستشمل التعديالت عىل الالئحة القادمة ما ي  : باإلضافة إىل التشر  ىلي

/يناير إىل نيسان/أبريل  ا دوالرً  200 • ي
ي حسومات الكهرباء اإلضافية من كانون الثان 

، مما يرفع إجماىلي  2023ف 
 دوالر.  500إىل  2023إىل نيسان/أبريل  2022إعانة الكهرباء من تموز/يوليو  

تا بمؤشر التضخ كبار السن ربط الدخل المضمون لشديدي اإلعاقة ودعم الدخل ومنافع   • ي ألبر
 م. ف 

•  .  تعزيز الخصم الحاىلي للغاز الطبيعي لتوفب  حماية دائمة ألسعار الغاز الطبيعي

تا الحصول عىل مزيد من المعلومات عن برامج اإلعانة والدعم الحالية والمستقبلية للقدرة عىل تحمل  ُيمكن لسكان ألبر

 . alberta.caالتكاليف عىل 

 معلوماتيذاتيصلة

تا للقدرة عىل تحمل التكاليف  •  خطة عمل ألبر

وع القانون  •  )$(  2022لعام  عانة التضخماإل قانون تعديل قواني    : 2مشر

 أخباريذاتيصلةي

تا  • ي ألبر
ا ف 
ً
/نوفمبر  28) دعم األكبر ضعف ي

ين الثان   (2022تشر

تا  • ي لسكان ألبر
/نوفمبر  23) دعم األمن الغذان  ي

ين الثان   (2022تشر
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