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Ngân Sách 2023: Hỗ Trợ Người Dân Alberta  
Budget 2023: Supporting Albertans 

Ngày 28 Tháng Hai 2023  

Ngân sách 2023 đang bảo đảm tương lai của Alberta 

bằng cách cung cấp cứu trợ đến những người dân 

Alberta đang phải đối mặt với chi phí cao hơn cho các 

nhu cầu hàng ngày. 

Ngân sách mở rộng cứu trợ cho các chi phí tiện ích cao và cung 

cấp sự trợ giúp mới cho sinh viên và người lao động trong các 

lĩnh vực dịch vụ xã hội và chăm sóc cá nhân. 

Để làm nhẹ bớt chi phí tiện ích, chính phủ Alberta đang mở rộng 

thường xuyên chương trình giảm giá khí đốt tự nhiên. Bất cứ khi 

nào giá khí đốt tự nhiên vượt quá $6.50 mỗi gigajoule, việc giảm 

giá sẽ có hiệu lực.  

Hỗ trợ sinh viên 

Học sinh sau trung học sẽ thấy $238 triệu trong các biện pháp về 

khả năng chi trả. Ngân sách 2023 cũng giới hạn mức tăng học 

phí đối với sinh viên trong nước ở mức hai phần trăm. Sinh viên 

nhận được hỗ trợ tài chính sẽ được trợ giúp nhiều hơn để trả các 

khoản vay của họ và lãi suất cho các khoản vay sinh viên được 

cắt giảm xuống mức lãi suất cơ bản.  

Hỗ trợ gia đình  

Các gia đình đủ điều kiện sẽ được hưởng lợi từ các biện pháp về 

khả năng chi trả bao gồm các khoản thanh toán trực tiếp trị giá 

$100 mỗi trẻ một tháng cho đến tháng Sáu năm 2023. 

 

$90 triệu khác trong ba năm sẽ lập chỉ mục Phúc Lợi Gia Đình và 

Trẻ Em của Alberta theo lạm phát, tăng số tiền trợ cấp lên sáu 

phần trăm vào năm 2023.  

Hỗ trợ người cao niên và những người Alberta dễ bị tổn 

thương khác 

Người cao niên tuổi từ 65 trở lên có thu nhập hộ gia đình dưới 

$180,000 dựa trên năm tính thuế 2021 vẫn hội đủ điều kiện nhận 
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các khoản thanh toán trực tiếp $100 mỗi tháng trong sáu tháng (tháng Một năm 2023 - tháng Sáu 

năm 2023). 

Người dân Alberta nhận Phúc Lợi Người Cao Niên Alberta, AISH và Hỗ Trợ Thu Nhập sẽ tự động 

được đăng ký để nhận cùng Khoản Thanh Toán Hỗ Trợ Khả Năng Chi Trả là $600 trong sáu tháng.  

Chính phủ Alberta đang hỗ trợ hơn nữa người cao niên, người có thu nhập thấp, và những người 

Alberta dễ bị tổn thương với mức tăng sáu phần trăm đối với AISH, Hỗ Trợ Thu Nhập và Phúc Lợi 

Người Cao Niên Alberta vào năm 2023.  

Để hỗ trợ các chương trình thẻ đi lại dành cho người có thu nhập thấp, Ngân Sách 2023 đang đầu tư 

$16 triệu cho chuyên chở giá cả phải chăng.   

Hỗ trợ nhân viên dịch vụ xã hội và dịch vụ người khuyết tật 

Chính phủ đang giúp thu hút và giữ chân nhiều nhân viên dịch vụ xã hội hơn nhằm hỗ trợ nhiều 

người có nhu cầu hơn. Ngân sách 2023 bao gồm $102 triệu trong năm 2023-24 để tăng lương cho 

hơn 20,000 công nhân trong các dịch vụ dành cho người khuyết tật, nhà tạm trú cho người vô gia cư 

và các chương trình ngăn ngừa bạo lực gia đình. Khoản này đã bổ sung vào $24 triệu mà chính phủ 

đã cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ vào tháng Hai để tăng lương.  


