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 : دعم سكان ألبرتا 2023موازنة عام 
2023 فبراير/ شباط 28  

لسكان ألبرتا   المساعداتتوفير مستقبل ألبرتا من خالل  2023 ازنةو تضمن م 

 .الذين يواجهون تكاليف أعلى لالحتياجات اليومية 

وتوفر مساعدة جديدة للطالب والعاملين في لمرافق المرتفعة لتكاليف  ال تقليل موازنةال تدعم

 .الشخصيةية عنا الخدمات االجتماعية وقطاعات ال

تعمل حكومة ألبرتا بشكل دائم على تمديد برنامج خصم الغاز   المرافق،لتخفيف تكاليف 

 .جول اغ للغيدوالرات  6.50كلما تجاوزت أسعار الغاز الطبيعي يسري الخصم الطبيعي. 

 

 دعم الطالب 

تدابير القدرة على تحمل   لدعممليون دوالر   238على  يثانوما بعد الليم  التعيحصل طالب س

ال  الرسوم الدراسية للطالب المحليين بنسبة  زيادةأيًضا  2023  وازنةم  دتحدكذلك   .التكاليف

. سيحصل الطالب الذين يتلقون مساعدة مالية على مزيد من المساعدة في سداد %2تزيد عن 

 .قروضهم وسيتم خفض معدل الفائدة على قروض الطالب إلى المعدل األساسي 
 

 دعم األسر 
 

المدفوعات  من خالل ذلك و تستفيد العائالت المؤهلة من تدابير القدرة على تحمل التكاليفس

 .2023 حزيران/دوالر لكل طفل شهريًا حتى يونيو 100المباشرة البالغة 
 

من ضخم وذلك  دلة الت عالم مليون دوالر أخرى على مدى ثالث سنوات 90سوف يتم ضخ 

 .2023في عام  في المئة 6بنسبة   رة واألسالطفول ناتمبالغ إعاالل زيادة خ

 

 تا الضعفاءدعم كبار السن وغيرهم من سكان ألبر

ألف دوالر بناًء   180عاًما أو أكثر والذين يقل دخلهم عن  65بار السن الذين تبلغ أعمارهم ك

  100ال يزالون مؤهلين لتلقي مدفوعات مباشرة قدرها  2021  لضريبي لعامهم اقرارإعلى 

 .(2023 رانحزي /يونيو إلى  2023 كانون الثاني /ينايرمن دوالر شهريًا لمدة ستة أشهر )

ودعم الدخل   AISHيتم تسجيل سكان ألبرتا الذين يتلقون مخصصات كبار السن في ألبرتا و

دوالر على مدى  600تلقائيًا لتلقي نفس مدفوعات إعفاء القدرة على تحمل التكاليف البالغة 

 .ستة أشهر

من   فئات المستضعفةوال ومحدودي الدخلتقدم حكومة ألبرتا مزيدًا من الدعم لكبار السن 

ودعم الدخل ومزايا كبار السن  AISH لدخفي ة ئلبرتا مع زيادة بنسبة ستة في المسكان أ

 .2023في ألبرتا في عام 

 معلومات ذات صله 
Alberta.ca/Budget 

 

 

 استفسارات وسائل اإلعالم 

 شارلوت تيلون 
charlotte.taillon@gov.ab.ca 

780-932-5381 

مجلس بوزارة   الصحفيالسكرتير 

 الخزانة والمالية 
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  ةميسور  المواصالتفي مليون دوالر   16مبلغ   2023ة وازنمتستثمر  ،لمحدودي الدخل  رامج تذاكر المواصالت المخفضةبلدعم و

 .التكلفة

 دعم العاملين في الخدمات االجتماعية وخدمات اإلعاقة

ومة في جذب المزيد من العاملين في الخدمة االجتماعية واالحتفاظ بهم لدعم المزيد من األشخاص المحتاجين. تشمل  تساعد الحك 

عامل في خدمات اإلعاقة   20000لزيادة األجور ألكثر من  2420- 2023 العام مليون دوالر في   102  مبلغ  2023  وازنةم

مليون دوالر قدمتها الحكومة لمقدمي الخدمات في  24العنف األسري. يضاف هذا إلى  من حمايةومالجئ المشردين وبرامج ال 

 .لزيادة األجور شباط/فبرايرشهر 

 


