
 
إخباري بيان  

 دعم المزيد من الطالب في الفصول الدراسية

2023آذار  /مارس  9

مليون دوالر على مدى السنوات الثالث المقبلة لدعم   820أكثر من   2023 وازنةتوفر م 

 .الملتحقين بالمدارسالطالب أعداد في  نموال

حيث من المتوقع أن يدخل أكثر   قياسي،أدى النمو السكاني القوي في ألبرتا إلى تسجيل 

 .2023طالب إضافي إلى النظام المدرسي في سبتمبر   19000من 

نفقات تشغيل وزارة التعليم بما يقرب من   سوف تزيد المقبلة،الث على مدى السنوات الث

بما في ذلك   التعليم،من موظفي   3000مليار دوالر. سيدعم هذا تعيين ما يقرب من  2

المعلمين والمساعدين التربويين وسائقي الحافالت وموظفي الدعم المدرسي وسيساعد  

 .على إدارة أحجام الفصول المتزايدة إدارات المدارس

تمويل التسجيل إلى السلطات المدرسية من خالل المنح الحالية  ات في زيادالتقديم   سيتم

. يتضمن ذلك خدمات الطفولة المبكرة ومنحة  تسجيل الطالب الجددعنصر  التي تشمل 

ومنحة التعليم األساسي للمدارس الثانوية   9إلى  1التعليم األساسي للصفوف من 

مثل دعم التعلم   والدعم،ات  باإلضافة إلى المنح في فئة الخدم (،12-10)الصفوف 

. تتضمن منحة امجوتمويل وحدة البر إضافية،واللغة اإلنجليزية كلغة   المتخصص،

. يتيح التمويل المرن المقدم  جددتسجيل الطالب ال عنصرالعمليات والصيانة أيًضا 

 .اتخاذ قرارات بشأن أفضل طريقة الستخدام التمويل لدعم طالبها المحليةدارات لإل

ومالمح التمويل  2023/2024 الدراسي  للعام المدرسية داراتل التمويل لإليتم إصدار دلي

بمعلومات تمويلها للعام   إدارات المدارسلتزويد  ،ذارآ/مارس  9التشغيلي المتوقعة في 

 .المقبل

نظام الرعاية الصحية  على جراء تحوالت إمستقبل ألبرتا من خالل   2023تضمن ميزانية 

والحفاظ   المرتفعة،كلفة المعيشة ت لتحمل  ودعم سكان ألبرتا  ،المواطنينلتلبية احتياجات 

 على أمان مجتمعاتنا ودفع االقتصاد بمزيد من الوظائف والتعليم الجيد والتنويع المستمر

 .ارد الدخل المحلي ولم

 

 حقائق سريعة 

اد أعدفي الخريف الماضي ، أعلنت الحكومة عن منحة إضافية جديدة لزيادة     •

مليون   21المدرسية بأكثر من  داراتحيث تم تزويد اإل  دجدالقيد للطالب ال

تمويل اإلضافي. ستظل هذه المنحة متاحة في العام الدراسي دوالر من ال

2023-2024. 

 معلومات ذات صله 

 2023 وازنة عام م
 

 المدرسية اتداردليل التمويل لإل 

 

 استفسارات وسائل اإلعالم 
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إخباري بيان  

 (SEG) بـداد الملتحقين بالمدراس، يرمز للمنحة اختصاًرا إضافية لتغطية زيادة أعألبرتا منحة وزارة التعليم بقدمت      •

تسجيل الطالب  لديها زيادة كبيرة في كان التي المدرسية  إلداراتلدعم ا 2023- 2022في العام الدراسي وذلك 

    جدد. ال

في العام الدراسي طالب وذلك  لكل٪  2من   بزيادة أكبراق طلبات االلتحقبول لزيادة تموياًل إضافيًا  SEG قدمت منحة    •

تموياًل   المرجح،باإلضافة إلى المخصصات المستندة إلى المتوسط المتحرك  ،SEG . ستوفر منحة2022-2023

 .حوظتتزايد عليها طلبات االلتحاق بشكل مل المدرسية التي  داراتإضافيًا لإل

في شكل تمويل   مليون دوالر  820ث المقبلة ، ستوفر الحكومة للسلطات المدرسية أكثر من  على مدى السنوات الثال     •

 .و في أعداد الملتحقينمالنإضافي لدعم 

نحن نساعد سلطات المدرسة على إدارة أحجام الفصول المتزايدة من خالل توفير التمويل لمساعدتهم على تعيين      •

 .الدعم في الفصول الدراسية موظفين إضافيين ، بما في ذلك المعلمين وطاقم

طالب وكان الحضور الفعلي ألف  730، تم تمويل مجالس المدارس لما يقرب من 2021-2020في العام الدراسي     •

 .ألف طالب 705

طالب وكان الحضور الفعلي ألف  730، تم تمويل مجالس المدارس لما يقرب من 2022-2021في العام الدراسي     •

 .ألف طالب 716حوالي 

بشكل قوي من خالل االحتياطيات الممولة من دافعي الضرائب ،    عملتء ألبرتا  في أنحا  التعليمية اإلداراتوال تزال     •

 .2022  آب من/أغسطس 31اعتباًرا من  مليون دوالر  407بمبلغ ظهرت في التقارير والتي 


