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انية عام ت ز تا من خالل مب  مليون دوالًرا إضافًيا  330مبلغ  2023قدم حكومة ألبر

ي األجور وتمويل التشغيل. 
 لدعم القطاع االجتماعي بزيادات فز

تا االجتماعي دعًما محورًيا آلالف األشخاص الذين يعانون من إعاقات دائمة أو  قدم قطاع ألبر
د أو  ي  يواجهون التشر

يد رصد  ز ي. سب 
َسر
 
مليون دوالر عىل مدى ثالثة أعوام األجور والتمويل اإلداري لتقوية   330يتعاملون مع العنف األ

ي هذا القطاع. 
  التوظيف فز

 
 
ي القطاع لقد أث

ي القدرة عىل تحمل تكاليف الحياة عىل العديد من مقدمي الخدمات فز
االجتماعي  رت األزمة الحالية فز

ز والحفاظ عليهم. يتسنز ألكبر من  ي جذب الموظفي 
ئ   20000وتسببت بصعوبة فز ز مع ذوي اإلعاقة ومالجر من العاملي 

ي المبلغ الذي يكسبونه كل شهر. ي  
ي توقع الحصول عىل زيادة فز َسر

 
دين والوقاية من العنف األ ضاف هذا المبلغ إىل المشر

ي أعلنت عنها  26الـ 
ي كانون األول/ديسمبر  مليون دوالًرا الن 

تا فز  . 2022حكومة ألبر

ق  
 
ايد من دفع  ت

ز تا بالضغط المب  ي قطاع ذوي اإلعاقة. لهذا السبب يتضمن هذا التمويل  ر حكومة ألبر
للتكاليف اإلدارية فز

ي تمويل   25زيادة مبلغ 
ن الزيادة فز ي معالجة هذه التحديات. تضمر

مليون دوالر عىل مدى ثالثة أعوام للمساعدة فز

ي يحتاجونها. ا
تا عىل الحصول عىل الخدمات الن    لتشغيل قدرة سكان ألبر

انية عام  ز ن مب  تا عبر تحويل منظومة الرعاية الصحية لتلبية احتياجات الناس، ودعم سكانها  2023تؤمِّ مستقبل ألبر

ئف، والتعليم عاىلي بتحمل تكاليف المعيشة المرتفعة، والحفاظ عىل سالمة مجتمعاتنا ودفع االقتصاد بمزيد من الوظا

 الجودة والتنوع المستمر

 حقائقيرسيعة

ي األجر.  21275سيحصل ما يقارب من  •
ز
ي الخطوط األمامية للخدمة االجتماعية عىل زيادة ف

ز
 عامل ف

    هذا يشمل:  •

o  ي دعم ذوي اإلعاقة   19500حواىلي
ز
 عامل ف

o  دين   1600حواىلي ئ المشر ي مالجر
 عامل فز

o  ي الوقاية من العنف   175حواىلي
ي  عامل فز َسر

 
 األ



 

 التصنيف: عام 

ز والخدمات االجتماعية والمجتمعية أكبر من  • مول وزارة المسني 
 
ي  225ت

ر   مقدم خدمات عبر برنامجر

ي لألطفال ذوي اإلعاقات.  َسر
 
 األشخاص ذوي اإلعاقات التنموية والدعم األ

ي   •
ي التمويل تبلغ خمسة بالمائة بالمتوسط للمساعدة فز

سيحصل مقدمو الخدمات هؤالء عىل زيادة فز

 معالجة التكاليف اإلدارية والتشغيلية اآلخذة باالرتفاع. 

 معلوماتيذاتيصلة

 ( PDDاألشخاص ذوي اإلعاقة التنموية ) •

ي لألطفال ذوي اإلعاقات ) • َسر
 
 (FSCDالدعم األ

 الوسائطيالمتعددة

ي  •
 شاهد المؤتمر الصحفز

 
 

https://www.alberta.ca/persons-with-developmental-disabilities-pdd.aspx
https://www.alberta.ca/fscd.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DET_Yyv6RgLY&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C33c3fd332a3147231a0f08db1e5e2ac4%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638137162004938621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EnffroB9wEGryAInoq0QDFoIXriW%2FQe0thIVLIGTRzI%3D&reserved=0

