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 تأمين النقل المدرسي األكثر أماناً واألقل كلفةً  

 استفسارات اإلعالم  2023آذار /مارس 14

تستثمر حكومة ألبرتا في مجال النقل ليتمكن عدد أكبر من الطالب من استخدام  
الحافالت ولتقصر أوقات ركوب الحافالت على طالب المناطق الريفية ولتوفر  

 . العائالت أموالها

وغيرهم، تقدم الحكومة دعماً مستهدفاً لمعالجة أوقات ركوب الحافالت  في استجابة للردود المتلقاة من األهالي والسلطات المدرسية 

 .في المناطق الريفية وضغوطات التضخم والتكاليف المتزايدة على األهالي 

مليون دوالر على مدى السنوات الثالث القادمة لدعم  414مبلغاً إضافياً فدره  2023ستتلقى السلطات المدرسية عبر ميزانية عام 

 .التحسينات في النقل المدرسي والمساعدة على الحفاظ على قدرة العائالت في ألبرتا على تحمل تكاليف التعليم والحصول عليه

 توفير أموال العائالت

طالب تقريباً إلى قائمة المؤهلين للحصول على تمويل النقل المقدم من حكومة   80000بإدخال التغييرات التنظيمية، سيُضاف 

طالب يدفعون رسوماً في الوقت الحالي الستخدام خدمات الحافالت ممن سيصبحون مؤهلين   47000يشمل ذلك حوالي  . المقاطعة

 .مليون دوالر 20للحصول على دعم حكومة المقاطعة، األمر الذي سيوفر علي عائالتهم أكثر من 

 تقصير مسافة التأهيل 

مة الحافالت الممولة حكومياً، يجب أن ال تقل المسافة بين مكان  كي يكون الطالب مؤهلين في الوقت الحالي للحصول على خد

، ستقصر حكومة ألبرتا المسافة لتكون كيلومتراً 2023أيلول /ابتداًء من شهر سبتمبر. كم 2.4سكنهم والمدرسة المحددة لهم عن 

لصف السابع حتى الصف الثاني واحدا ًبالنسبة للطالب من الصف األول حتى الصف السادس، وكيلومترين اثنين للطالب من ا

، تستطيع السلطات المدرسية التي ترغب 2023وباستثمارات ميزانية عام . عشر، حيث تُقاس باستخدام أقصر مسار لقيادة العربات 

 .2024-2023بتطبيق هذه التغييرات أن تجريها في العام الدراسي 

ن لالعتماد على الحافالت المدرسية للوصول إلى مدارسهم  طالب مؤهلي  33000بتقصير مسافة التأهيل، سيصبح ما يقارب من 

من هؤالء الطالب تقريباً من استخدام حافلة موجودة في الخدمة مسبقاً لم تكن قد ُحجزت جميع مقاعدها،   20000سيتمكن . بأمان 

المتبقين البالغ عددهم    مساراً جديداً للحافالت لتأمين الطالب  250ستكون هناك حاجة إلضافة . وخاصة في المناطق الريفية

 .في كل من المناطق الحضرية والريفية 13000



 

 عام : التصنيف

 معالجة التكاليف وضغوطات التضخم 

معالجة التكاليف وضغوطات التضخم   2023إضافةً إلى دعم الطالب المؤهلين حديثاً، سيواصل تمويل نقل الطالب في ميزانية عام 

مسار إضافي للحافالت لتقديم الخدمة لطالب   100عبر تقديم التمويل لوضع  . الحافالت التي تواجهها السلطات المدرسية ومتعاقدي 

سائق من التمويل  1250سيستفيد . المناطق الريفية، يُتوقّع أن تقصر مدة ركوب الحافلة في تلك المناطق بنسبة تسعة بالمائة

 .قوى العاملة في قيادة الحافالت بنسبة ستة بالمائةسائق جديد، وسيزيد ذلك من ال 350اإلضافي لتدريب السائقين، بما فيهم 

يوفّر هذا البرنامج للسلطات  . 2024-2023تواصل حكومة ألبرتا كذلك العمل ببرنامج الطوارئ ألسعار الوقود للعام الدراسي 

تاريخه، وفر البرنامج على  حتى .  المدرسية تمويالً إضافياً للتعامل مع تكاليف الوقود المرتفعة وحماية خدمات الحافالت المدرسية

مليون  16.5، و (2022حزيران /آذار إلى يونيو /مارس) 2022-2021مليون دوالر في العام الدراسي  8.5السلطات المدرسية 

-2023مليون دوالر في العام الدراسي  23.5، ومن المتوقع أن يؤفر ما مجموعه 2023-2022دوالر في العام الدراسي 

2024 . 

 الطالبي فريق عمل النقل 

أيار  /أُنشأ الفريق في مايو . يزداد التمويل المقدم لنقل الطالب وتعتمد تغييرات معايير األهلية على جهود فريق عمل النقل الطالبي 

، حيث جمع النظام التعليمي وممثلين عن العاملين في مجال النقل، وأعضاء من المجلس التشريعي للبحث في مستقبل النقل  2020

. مع خطة عمل الحكومة المكونة من ثالث مراحل استجابةً للتوصيات  2021أيار /صدر تقريرهم في مايو . الطالبي في ألبرتا

المرحلة الثالثة واألخيرة من خطة العمل  2023يُطبق التمويل والتحديثات على معايير األهلية الُمعلن عنهما كجزء من ميزانية عام 

  .تلك

ن ميزانية عام  مستقبل ألبرتا عبر تحويل منظومة الرعاية الصحية لتلبية احتياجات الناس، ودعم سكانها بتحمل تكاليف   2023تؤّمِّ

 . المعيشة المرتفعة، والحفاظ على سالمة مجتمعاتنا ودفع االقتصاد بمزيد من الوظائف، والتعليم عالي الجودة والتنوع المستمر

 حقائق سريعة

مليون دوالر على مدى السنوات الثالث القادمة،   414بمقدار  2023يرتفع تمويل النقل المدرسي في ميزانية عام  •

مليون   160، و2025-2024مليون دوالر في عام  160، و2024-2023مليون دوالر في عام  93,5بما فيها 

 . 2026-2025دوالر في عام  

 . بالمائة من طالب ألبرتا 42طالب أو ما يقارب  300000تنقل السلطات المدرسية حالياً أكثر من  •

o  طالب مؤهل في ألبرتا للحصول على خدمات النقل الممولة حكومياً يُنقلون يومياً   253000يوجد حوالي

 . من وإلى المدارس

o  طالب من غير المؤهلين، مقابل رسوم  47000تقدم مجالس المدارس أيضاً خدمات نقل لما يزيد عن

 . عادة

 . يقدم نموذج تمويل النقل الطالبي تمويالً للسلطات المدرسية لجميع الطالب المؤهلين •

، تُلزم السلطات المدرسية العامة والمنفصلة والفرنكوفونية قانونياً بتأمين النقل للطالب من وإلى  قانون التعليمبموجب  •

الخاصة بالمدرسة ويستوفي المعايير مدارسهم إن كان الطالب يسكن ضمن حدود منطقة المدرسة، ومنطقة الحضور 

 .المحددة في القانون التنظيمي
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 . يحدد القانون التنظيمي للنقل المدرسي المعايير للسلطات المدرسية حول من هم ملزمون بتأمين الخدمة لهم •

ئنان لتزويد السلطات المدرسية بمزيد من االطم 2022أُعيد العمل ببرنامج الطوارئ ألسعار الوقود في صيف عام  •

 .دوالر للتر الواحد 1.25حول التكاليف عندما تتجاوز أسعار الديزل 

 الوسائط المتعددة 

 شاهد المؤتمر الصحفي  •

 

 استفسارات اإلعالم 

  Emily Peckhamإيميلي بيكهام 

587-985-4305 

 السكرتيرة الصحفية للتعليم
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