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/يناير   31 ي
   2023كانون الثان 

تا من الوصول إىل   ن عائالت ألبر
ُّ
سيؤدي استمرار الدعوة للحكومة الفدرالية إىل تمك

صة اإلضافية 
َّ
 لرعاية األطفال. آالف األماكن الخاصة الُمرخ

تا تفضيل األهاىلي انتقاء مقدم رعاية األطفال الُمرخص له الذي يناسب احتياجات أرسهم ويمنحهم راحة البال. يضمن   تدعم حكومة ألبر

تا   ACELCCكندا للتعليم المبكر ورعاية األطفال )-العمل المستمر الذي تقوم به وزارة خدمات األطفال أن تساعد اتفاقية ألبر
 
تا  رس ( أ ألبر

 . ي المقاطعة الذي يشمل مقدمي الرعاية من القطاعير  الخاص وغبر الربحي
ي السوق المختلط ف 

 عبر عكسها لنظام رعاية األطفال ف 

ي التكاليف وخطة التوسع الهادفة للرب  ح مع الحكومة الفدرالية خطوة تالية إلنشاء المزيد من  
ل التوافق بشأن إطار عمل التحكم ف 

َّ
شك

تا. حالًيا، قد يصبح ما يصل  أماكن رعاية ا  ي ألبر
ا خاًصا   22500ألطفال ف 

ً
 للحصول عىل دعم   ا إضافيً مكان

ً
ُمرخًصا لرعاية األطفال مؤهال

.  2026مكان جديد ُمرخص لرعاية الطفال بحلول نهاية آذار/مارس    68700التمويل عىل مدى السنوات الثالث المقبلة لما مجموعه  

ي زيادة الو 
تا. سيساعد هذا الدعم ف  ي أنحاء المقاطعة وتقليل رسوم رعاية األطفال عىل أهاىلي ألبر

 صول إىل رعاية األطفال ف 

 للتمويل عىل الفور تقريًبا، مع ما يصل إىل    22500مكان خاص من بير     1600ُيمكن أن يكون ما يصل إىل  
ً
مكان جديد تم إنشاؤه مؤهال

ي مؤهل بمجرد اكتمال متطلبات   2000
تا. سيتم إنشاء  مكان إضاف  ض الرسوم عىل مزيد من عائالت ألبر

ّ
خيص، وهي خطوة ستخف البر

ي أنحاء  2026األماكن المتبقية بحلول عام 
تا بضمان زيادة الوصول إىل رعاية األطفال الُمرخصة للعائالت ف  ام ألبر  

، كجزء من البر

 المقاطعة. 

رهم صفر حتر رياض األطفال بمقدار النصف من خالل اتفاقية  تم تخفيض متوسط رسوم رعاية األطفال لألطفال الذين تبلغ أعما 

تا  ي خفض رسوم رعاية األطفال عىل األهاىلي إىل ما معدله  -ألبر
كندا للتعليم المبكر ورعاية األطفال. سيلعب توسيع األماكن دوًرا حاسًما ف 

 كومات المقاطعات. ، وهي خطوة مهمة لكل من الحكومة الفدرالية وح 2026دوالرات يومًيا بحلول عام   10

ي  
ي أنحاء المقاطعة ف 

اتيجية الكلية لضمان الوصول إىل رعاية األطفال الُمرخصة ف  ي االسبر
شَمل هذه األماكن الخاصة الجديدة ف 

ُ
سوف ت

تا.  ي ألبر
 نظام السوق المختلط ف 

ي  مكان لألطفال حتر سن رياض األطفال مؤه  112000، يوجد أكبر من 2022اعتباًرا من أيلول/سبتمبر 
ل للحصول عىل دعم التمويل ف 

/نوفمبر   ي
ين الثان  ي تشر

ب عىل االتفاقية األولية الموقعة ف 
َّ
إنشاء   2021كل من برامج رعاية األطفال الخاصة وغبر الربحية الُمرخصة. ترت
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ي التكاليف وخطة 26- 2025مكان غبر ربحي بحلول   42500
 
التوسع الهادفة   . واآلن، بعد أن اتفقت الحكومتان عىل إطار عمل التحكم ف

ا للتمويل.  22500للرب  ح، أصبح 
ً
 أيض

ً
 مكان خاص مؤهال

/نوفمبر   ي
ين الثان  ي تشر

 
تا العمل مع الحكومة الفدرالية منذ توقيع االتفاقية ألول مرة ف لضمان حصول   2021واصلت حكومة ألبر

ي التكاليف وخطة التوسع الهادفة للرب  ح،   المقاطعة عىل أفضل صفقة ممكنة. أدت المحادثات الجارية إىل توقيع إطار عمل التحكم 
 
ف

 
َ
ي أنه ُيمكن اآلن شمل ُمش

ا من دعم التمويل. مما يعت 
ً
بِعدوا سابق

ُ
 غلير  خاصير  جدد است

ي ذلك تطوير نموذج تمويل ُمستدام جديد.  
 
مع االتفاق عىل إطار العمل وخطة التوسع، يمكن للمقاطعة اآلن االستعداد لتنفيذه بما ف

 ستواصل حكومة ألبر 
َ
ي  تا التعامل مع ُمش

 
ي األشهر الُمقبلة لتقديم مدخالت حول كيفية تنفيذ إطار عمل التحكم ف

 
غىلي رعاية األطفال ف

 التكاليف. 

 حقائقيرسيعة

•  
َ
ي التكاليف عىل جميع الُمش

تا للتحكم ف  . قبل االتفاق سينطبق إطار عمل ألبر غلير  من القطاعير  الخاص وغبر الربحي

 فقط األماكن الجديدة غبر الربحية مؤهلة للحصول عىل دعم التمويل. عىل إطار العمل، كانت 

باإلضافة إىل اإلعانات عىل أساس عتبات الدخل، بالنسبة للطفل الذي يحض  رعاية األطفال بدوام كامل، يدخر   •

 دوالًرا شهرًيا نتيجة لتمويل تحمل التكاليف للمُ  635و   450األهاىلي ما بير  
َ
. ش  غلير 

 معلوماتيذاتيصلة

ي التكاليف وخطة التوسع الهادفة للرب  ح •
 إطار عمل التحكم ف 

 اتفاقية الحكومة الفدرالية وحكومة المقاطعة لرعاية األطفال  •

ي التكاليف  •
 إطار عمل التحكم ف 

 الوسائطيالمتعددة

ي  •
 شاهد المؤتمر الصحف 

https://www.alberta.ca/cost-control-framework-and-for-profit-expansion-plan.aspx
https://www.alberta.ca/federal-provincial-child-care-agreement.aspx
https://open.alberta.ca/publications/alberta-cost-control-framework-forprofit-expansion-plan
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ01RLdO1qxQ&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C78f1d9d453494ebe719508db03c7cda3%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638107928896400065%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fpsYcFMDy7ToypoZTvAAoS3YWk%2Fi%2FhVuRtwM0MIn3%2FQ%3D&reserved=0

