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 بعد از متوسطه تر کردن آموزش مقرون به رصفه

 2023فوریه  16

تا در راستای بهبود  ن به تورم و باثباتُوسع مال دولت آلبر تر کردن شهریه بینن پیشتر و قابل، پرداخت 

تا اقدام م  بعد از متوسطهبرای دانشجویان   کند. آلبر

 

 تقال م
ی

تا بسیار احیا شده است اما دانشجویان برای سازگاری با افزایش هزینه زندگ تا متعهد به  اقتصاد آلبر کنند. دولت آلبر

 آموزش 
ی

یس و مقرون به رصفگ ن حفظ دسب  تا است. از این جهت، آموزش عال   بعد از متوسطهتضمت  برای همه اهال آلبر

(Advanced Education پشتیبانن )فراهم   بعد از متوسطهبرای دانشجویان   افزایش ُوسع مالدیدی با هدف های ج

 کند. م

 کند: ریزی م از طریق زیر برنامه بعد از متوسطهدانشجویان  ُوسع مال، برای بهبود ۲۰۲۳دولت در قالب بودجه 

o  ان دو درصد در موسسات در سال ن ن سقف برای افزایش شهریه داخیل به مب  های تحصییل  سالو   2024- 25تعیت 

 آن  

o  ان نرخ پرایم که به کاهش هزینه استقراض برای دانشجویان وامکاهش نرخ سود وام ن نده  های دانشجونی به مب  گب 

تا کمک خواهد کرد.   فعیل و آینده آلبر

o  ن   ۱۲ماه به   ۶دو برابر کردن دوره تنفس بدون بهره وام دانشجونی از ی برای یافت  ماه تا دانشجویان زمان بیشب 

 های وام دانشجونی داشته باشند. شغل مکفن بدون نگرانن درباره پرداخت 

o   ی بتوانند از    40000دالر به   25000افزایش حد آستانه برنامه کمک به بازپرداخت از دالر تا دانشجویان بیشب 

 . مند شوند بهره برنامه  

 

تا تا  تا برای افزایش گرنت دانشجونی آلبر ایط در سال وام  225به عالوه، دولت آلبر $ در ماه بابت هر دانشجوی واجد شر

ن مال جاننر  23-2022  کند. م تامت 

تا از جمله دانشجویان دانشگاه  را برای اهال آلبر
ی

به  ها گرانب  کرده است. تدابب  جدیدی که امروز اعالم شد »تورم باال زندگ

 «های باالتر کنار بیایند. همه دانشجویان کمک خواهد کرد در این دوران پرچالش با هزینه

یوس نیکوالد  ، وزیر آموزش عال سدیمیب 
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تا بزرگ   دولت آلبر
ْ
ا ی  ترین بسته امدادی تورم را در کانادا ارایه کرده است که پشتیبانن اخب  های وسیع و هدفمند چشمگب 

ن مدارد. اقدامات امروز تض  ن پشتیبانن  بعد از متوسطهکند که دانشجویان مت  هدفمند دریافت   ُوسع مالهای همچنت 

 کنند. م

جدید ویژه دانشجویان، یگ از موارد افزوده مهم به برنامه اقدام ُوسع مال است و تعهد ما نسبت به    ُوسع مال»تدابب  

تا را نشان م ن آلبر  دهد. دانشجویان و مقرون به رصفه نگه داشت 

 

 مت جونز، وزیر ُوسع مال و تسهیالت

 

ن مال را دریافت دانشجوی کم  ۱۰۰۰۰بیش از  ن مال  م درآمد این تامت  تا توسط این تامت  کنند. تقویت گرنت دانشجونی آلبر

 کنند. دریافت م  $۴۷۵به آن معنن است که دانشجویان اکنون در ماه در مجموع  

ن مال اضافن ماهیانه قابلیت برگشت به عقب دارد یعنن دانشجویان از آغاز سال تحصییل  ماه  بابت هر ،  2022-23این تامت 

تا )پرداخت یکجا دریافت م   $ در قالب یک225مبلغ  ( در ماه مارس  Alberta Student Aidکنند. صندوق دانشجونی آلبر

تا دریافت م به  ن مال اضافن را از گرنت دانشجونی آلبر ن آنها در این  دانشجویانن که این تامت  کنند، اطالع خواهد داد. همچنت 

 را از صندوق دانشجونی دریافت 
ن مال اضافن  خواهند کرد. مدت، این تامت 

له »بیانیه امروز   ن تا اجرای درخواست به مبن ان دانشجونی در زمینه ُوسع مال است. از جانب دانشجویان آلبر   های قدییم رهبر

س بعد از متوسطهها برای اطمینان از آنکه تحصیل مشاهده این تالش گویم که م تر و مقرون به  برای همه در دسب 

 تر است، عال است.«رصفه

تا )  (، رییس Council of Alberta’s University Studentsسامانتا اسکات، شورای دانشجویان آلبر

 

بینیم صدای  کنند. ما خرسند هستیم که مدست و پنجه نرم م بعد از متوسطه»دانشجویان با افزایش هزینه تحصیالت 

ن به موضوع ُوسع مال برداشته م شود و گام یان شنیده مدانشجو   شود.«هانی برای پرداخت 

 

تا )جانمجای رائو، شورای طرفداری استانن فارغ   ,Alberta Graduate Provincial Advocacy Councilالتحصیالن آلبر

AbGPAC رییس (، هم 

 

 آموزش 
ی

یس و مقرون به رصفگ ن دسب  تا متعهد به تضمت  است. این تدابب  تاثب  تورم را تسهیل   بعد از متوسطهدولت آلبر

ها باشند. آنها  بتوانند بر آموزش خود تمرکز کرده و کمب  نگران پرداخت صورتحساب بعد از متوسطهند تا دانشجویان نکم

ن بازپرداخت وام و انتقال اثربخش ب وی کار را برای وامهمچنت  ندگان دانشجو آسانه نب   کند. تر م گب 
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 مرتبط اطالعات 

تا   سازی برای مشاغل : مهارت 2030آلبر

 

 هااستعالم رسانه 

 سم بالکت 

 Sam.Blackett@gov.ab.ca 

587-589-6048 

 دبب  مطبوعات، آموزش عال

 

 

 

https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
mailto:Sam.Blackett@gov.ab.ca

