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يتكاليفيالتعليميالالحقيللمرحلةيالثانويةي  تيسير

اير  16  2023شباط/فبر

تا  ألبر حكومة  أقساط   تتخذ  وجعل  التضخم  ومعالجة  التكاليف  تحمل  عىل  القدرة  لزيادة  إجراءات 

ي المرحلة الالحقة للتعليم الثانوي. 
تا ف   للتنبؤ لطالب ألبر

ً
 التعليم أكبر استقراًرا وقابلية

مة تج تا ملب   تا بقوة لكن الطالب يكافحون لمجاراة ارتفاع تكاليف المعيشة. حكومة ألبر اه ضمان بقاء  لقد تعاف  اقتصاد ألبر

التعليم الالحق للمرحلة الثانوية سهل المنال وميسور التكاليف لجميع سكانها. لذلك تقدم وزارة التعليم العالي لطالب التعليم  

ا يستهدف القدرة عىل تحمل التكاليف.    
ً
 الالحق للمرحلة الثانوية دعًما جديد

 

انية   :  2023كجزء من مب    ، تخطط الحكومة لزيادة القدرة عىل تحمل التكاليف لطالب المرحلة الالحقة للتعليم الثانوية عبر

o   ي
التعليمية ف  ي المؤسسات 

الزيادات عىل الرسوم الدراسية المحلية عند اثني   بالمائة ف  ، وللسنوات  25-2024حد 

 األكاديمية الُمقبلة. 

o اض لكل من تخفيض أسعار الفائدة عىل ي تقليل كلفة االقب 
 قروض الطالب إل سعر الفائدة األساسي مما سيساعد ف 

تا.  ي ألبر
ضي   الحاليي   والمستقبليي   لقروض الطالب ف   المقب 

o   ة السماح بدون فوائد عىل قرض الطالب من ا من الوقت للعثور    12أشهر إل    6مضاعفة فب 
ً
شهًرا لمنح الطالب مزيد

 حاجة إل القلق بشأن مدفوعات قروض الطالب. عىل عمل مجز دون ال

o   دوالر، حت  يتمكن المزيد من الطالب من    40000دوالر إل    25000زيادة عتبات خطة المساعدة عىل السداد من

نامج.   االستفادة من البر

 

بية بمقدار  
ا
تا الطّل  إضافًيا لزيادة منحة ألبر

ً
تا تمويال والًرا شهرًيا لكل طالب مؤهل  د  225باإلضافة إل ذلك، تقدم حكومة ألبر

 .  23-2022خالل عام القرض 

 

تا، بما فيهم طالب المرحلة الالحقة للتعليم الثانوي. ستساعد   تكلفة لجميع سكان ألبر
"لقد جعل التضخم المرتفع الحياة أكبر

عِلن عنها اليوم جميع الطالب عىل التعامل مع التكاليف المرتفعة خ
ُ
ي أ
 الل هذه األوقات الصعبة". اإلجراءات الجديدة الت 

يوس نيكواليديس، وزير التعليم العالي   ديميب 

 

ي كندا، مع دعم واسع النطاق ومستهدف. تضمن إجراءات اليوم  
تا مؤخًرا أكبر حزمة لإلعانة عىل التضخم ف  قدمت حكومة ألبر

ا للقدرة عىل 
ً
ا دعًما مستهدف

ً
 تحمل التكاليف. أن يتلق  طالب المرحلة الالحقة للتعليم الثانوي أيض
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التكاليف، وتؤكد   التكاليف إضافة مهمة إل خطة عمل القدرة عىل تحمل  َعد هذه اإلجراءات لتمكي   الطالب من تحمل 
ُ
"ت

تا ميسورة التكاليف".  امنا تجاه الطالب، وإبقاء ألبر  
 الب 

 مات جونز، وزير القدرة عىل تحمل التكاليف والمرافق العامة

 

بية  طالب من    10000أكبر من  
ا
تا الطّل ذوي الدخل الُمنخفض هم ممن يحصل عىل هذا التمويل. زيادة التمويل لمنحة ألبر

ي أن الطالب المؤهلي   يتلقون اآلن ما يصل إل 
 دوالًرا شهرًيا.   475تعت 

 

ي أن الطالب سيحصلون عىل  
، مما يعت  ي بأثر رجعي

اعتباًرا من  دوالًرا إضافًيا شهرًيا    225سيكون هذا التمويل الشهري اإلضاف 

تا الطالب الذين يتلقون هذا التمويل  23- 2022بداية العام الدراسي   عِلم هيئة مساعدة طالب ألبر
ُ
، عىل شكل دفعة إجمالية. ست

ي من هيئة مساعدة الطالب خالل  
ا التمويل اإلضاف 

ً
ض أن يتلقوا أيض َ ي آذار/مارس. ومن الُمفب 

بية ف 
ا
تا الطّل ي من منحة ألبر

اإلضاف 

 .  هذا الوقت

 

تا، من   الطلبات"ُيمثل إعالن اليوم تنفيذ   طويلة األمد من قادة الطالب بشأن القدرة عىل تحمل التكاليف. نيابة عن طالب ألبر

معقولة  وبأسعار  أكبر سهولة  الثانوي  للتعليم  الالحقة  المرحلة  إل  الوصول  يكون  أن  لضمان  ايدة  مب   ا 
ً
نرى جهود أن  الرائع 

 للجميع.   

تا الجامعيي   )سمانثا سكوت، ر   (CAUSئيس مجلس طالب ألبر

 

والمبادرة   سَمع 
ُ
ت الطالب  سعدنا رؤية أصوات 

ُ
ت الثانوية.  للمرحلة  الالحق  التعليم  تكاليف حضور  ارتفاع  الطالب من  ي 

"يعان 

 باتخاذ خطوات لمعالجة القدرة عىل تحمل التكاليف". 

تا ) ي ألبر  (، الرئيس المشاركAbGPACجانميجاي راو، المجلس اإلقليمي لمنارصة خريجر

 

خفف هذه اإلجراءات من  
ُ
تا بضمان إمكانية الوصول إل التعليم الالحق للمرحلة الثانوية وبأسعار معقولة. ست م حكومة ألبر  

تلب 

كب   عىل تعليمهم وتخفيف قلقهم بشأن دفع  
.  تأثب  التضخم حت  يتمكن طالب المرحلة الالحقة للتعليم الثانوي من الب  الفواتب 

ي قروض الطالب سداد مدفوعات قروضهم واالنتقال الفعال إل القوى العاملة. 
ض   كما أنها ستسهل عىل مقب 

 

 معلوماتيذاتيصلة

تا  ورية للتوظيف 2030ألبر  : بناء المهارات الض 

 

ي  

https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
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 استفساراتيوسائلياإلعالم

 Sam Blackettسام بالكيت 

 Sam.Blackett@gov.ab.ca 

587 -589-6048 

 السكرتب  اإلعالمي للتعليم العالي 
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