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   2021 شباط - فبراير 25

لألطفال   مهمتقديم وسائل الدعم االجتماعي الفي  2021تستمر موازنة عام 

المستضعفة من سكان ألبرتا لمساعدتهم على   اتواألسر والكبار والفئ 

   .19-كوڤيدمجابهة وتخطي جائحة 

 

 خدمات األطفال 

على  2021يظل أمان وسالمة األطفال والشباب واألسر أولوية عليا. وتشتمل موازنة عام  

مليون دوالر المخصص إلعانة   345مليون دوالر فوق المبلغ اإلجمالي   56زيادة بمبلغ 

نقدية  ة، وهي دفع(Alberta Child and Family Benefit) الطفل واألسرة في ألبرتا

 تساعد الوالدين منخفضي الدخل. 

مليون دوالر لدعم المعرضين للخطر من    15بمبلغ  زيادة  2021كما توفر موازنة عام  

 .  2021 -2020في العام   19- كوڤيدلشمل اإلنفاق المخصص يال ذا هاألطفال واألسر، و 

 

 خدمات األطفال  ةوزير  ريبيكا شولزت صرح 

العيش تعني توفير وسائل الدعم واالستثمار في نجاح من   وسبل"إن حماية األرواح 

المبكر وإعداد برامج التدخل وحتى وسائل   يحتاجون مساعدتنا، بدًءا من مرحلة التدخل

وصواًل إلى دعم وواألسر المكافحة  عثرينللشباب المتالدعم المكثف الشامل المتكامل 

 الوالدين العاملين." 

 

 كبار السن واإلسكان 

من المحتاجين  التكاليف لسكان ألبرتا يث من ح يسرتستمر حكومة ألبرتا في تقديم إسكان م  

خالل مساكن إيواء كبار السن واإلسكان المجتمعي للكبار واألسر، وإسكان ذوي  

دعم اإليجارات. ومع استمرار العمل على مشاريع   مساعداتاالحتياجات الخاصة و 

التكلفة والمتخصص، تحتفظ موازنة عام من حيث  يسرم  الالتطوير اإلسكاني المهم و

  110,000التكلفة تخدم أكثر من  نخفضةوحدة سكنية م 58,250بالتمويل لعدد  2021

 شخص من سكان ألبرتا. 

 

  نخفضوبناًء على التوصيات في التقرير الصادر أخيًرا من لجنة مراجعة اإلسكان م 

التكلفة، فإن وزارة خدمات كبار السن واإلسكان بصدد إعداد خطة إستراتيجية وإعادة  

التكلفة   فضمنخام اإلسكان  تصميمها بحيث تضمن االستدامة المالية واالستقرار في نظ

 2021لالستجابة للطلب المتزايد. وتماشيًا مع توصيات اللجنة أيًضا، توفر موازنة عام 

 معلومات ذات صلة 

 2021رابط موازنة عام 

 

 الوسائط المتعددة

 عرض صور الفعالية

 االستماع إلى المؤتمر الصحفي

 ر الصحفيمشاهدة المؤتم

 *سيكون متاًحا بعد الفعالية 

 

 االستفسارات اإلعالمية 

 شارلوت تايلون
charlotte.taillon@gov.ab.ca 

587-985-6176 
السكرتير الصحفي بمجلس الخزانة ووزارة 

 المالية 
 

 

https://www.flickr.com/photos/governmentofalberta/albums/72157708333276994
https://soundcloud.com/your-alberta
https://www.youtube.com/user/youralberta
https://www.youtube.com/user/youralberta
https://www.youtube.com/user/youralberta
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، وهذا سيساعد بدوره المزيد من سكان ألبرتا الذين 2022- 2021مليون دوالر لبرنامج مساعدة اإليجارات في عام  16مبلغ  

 يحتاجون إسكانًا معقول التكلفة. 

 

 وزير خدمات الكبار واإلسكان  بونجوسفين  صرحت

حماية لكبار السن، بحيث   2021ز حكومة ألبرتا على حماية األرواح ومصادر كسب الرزق. وتوفر موازنة عام ينصب تركي"

يحصلون    -األكثر احتياًجا  -وسيظل كبار السن منخفضو الدخل تضمن استمرار حصولهم على الدعم المالي الذي يحتاجونه. 

إلى ذلك، فإن الشهور القليلة الماضية قد عززت مدى أهمية استفادة سكان  المساعدة المالية ضمن أعلى مستوياتها في كندا. وإضافة 

مليون دوالر في مساعدة اإليجارات يمكن مواجهة الطلب    16ضخ  من خالل التكلفة. و خفضألبرتا من اإلسكان اآلمن المستقر وم

 المتزايد وضمان تمتع سكان ألبرتا المحتاجين لإلسكان الذي يمكنهم تحمل تكلفته." 

 

 الخدمات المجتمعية واالجتماعية 

الرجوع إلى معدالت النمو السابقة للجائحة. وهي تستثمر أكثر في برنامج الدخل المضمون للمصابين   2021تتوقع موازنة عام 

 ة الزيادة في عدد الحاالت. بلمواك ( FSCD( وبرنامج وسائل الدعم األسري لألطفال ذوي اإلعاقات ) AISHبإعاقة شديدة ) 

 

 (.  FCSSمليون دوالر على برنامج الخدمات األسرية واالجتماعية والمجتمعية )  100وسوف تستمر الوزارة في إنفاق 

 

مليون دوالر للبناء على الشراكات الناجحة التي تدعم التوظيف لسكان ألبرتا   5لتزام بمبلغ  اال على  2021موازنة عام   تشتملكما 

مليون دوالر لصندوق تمكين المجتمع المدني لمساعدة المنظمات غير الهادفة للربح  7ذوي اإلعاقات. وتتعهد حكومة ألبرتا بمبلغ  

ن هات  يي وميدسرارسانت بول وجراند ب جديدة في مليون دوالر إلنشاء أربعة مراكز موارد أسرية  2وبمبلغ  والجمعيات الخيرية، 

( وخدمات األشخاص FSCDوإدمونتون لألسر للمساعدة في إدارة خدمات برنامج وسائل الدعم األسري لألطفال ذوي اإلعاقات )

 (. PDDذوي اإلعاقات النمائية )

 

 تا بألبرالجتماعية االمجتمعية والخدمات المجتمع ة راجان صاني وزير حت صر

( ضربة قاصمة للمواطنين  األكثر ضعفًا من سكان ألبرتا. وإن تقديم وسائل الدعم 19-رونا )كوفيد لقد كانت جائحة فيروس كو "

لمساعدة الناس في تحقيق غاياتهم والعيش في أمان واستقاللية وإيجاد فرص العمل في مجتمعاتهم ضرورات يشتد االحتياج إليها  

تحافظ على المستويات الحالية للدعم لجميع برامج الخدمات   2021أكثر من ذي قبل. وإنه لمن دواعي سروري أن موازنة عام 

 المجتمعية واالجتماعية لالستمرار في مساعدة المستضعفين من سكان ألبرتا لمجابهة تحديات هذه الفترة الحرجة." 

 

 االجتماعية أبرز جوانب الخطة العامة للخدمات 

مليون دوالر على مدار ثالث سنوات على وسائل الدعم األسري واالجتماعي واإلسكان في موازنة عام    209مبلغ   •

وحدة إضافية إلسكان  1,800وحدة جديدة أ ضيفت في العامين األخيرين، من المقرر بناء   1,200استنادًا إلى  .2021

 الدعم االجتماعي واإلسكان في المجتمعات في جميع أنحاء مقاطعة ألبرتا. األفراد واالسر وكبار السن المحتاجين لوسائل 

 رد دير. ي فومكانًا لإليواء في إدمونتون   500تمويل جديد لعدد   •

تمويل جديد للمباني السكانية المخصصة لالحتياجات المعقدة، وإنشاء مساكن إيواء جديدة في كالجري بها وسائل الدعم  •

 املة لألشخاص المصابين بإعاقات نمائية والعمالء ذوي االحتياجات المعقدة. الصحي واالجتماعي المتك
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الك البيش، والذي يأوي الشباب  في مليون دوالر على مدار ثالث سنوات إلجراء تجديدات مركز تقييم الشباب   8.2مبلغ   •

المشروع سوف يساعد  سنة الذين يحتاجون إلى خدمات التدخل لألطفال. وهذا 17سنة وسن   12في المرحلة ما بين سن  

 في تحديث المركز ويجعله أكثر أمانًا للموظفين والشباب.  

 

استثمار تاريخي في الرعاية الصحية مع خالل من  لرزقكسب ا  وسائلعلى حماية األرواح و 2021تعمل موازنة عام 

ضرائب، يمكن لحكومة مقاطعة ألبرتا أن تستمر في  ألموال الاإلدارة الرشيدة بووضع أساس للنمو االقتصادي. 

 أقوى من ذي قبل.   19- كوڤيد حة األولوية لضمان خروج مقاطعة ألبرتا من جائذات مجاالت الاالستثمار في 

 

 


