
  

 

 آلبرتا

 طبقه بندی: محافظت شده الف

 اطالعیه خبری

 حمایت از افراد آسیب پذیر التزام به: 2021بودجه 

(1399اسفند  7) 2021فوریه  25

همچنان حمایت های اجتماعی ضروری برای کودکان،  2021بودجه 

سالمندان و آلبرتایی های آسیب پذیر را برای کمک به آنها در طی ها،  خانواده

 .تامین می کند 19-دوران بیماری فراگیر کوید

 خدمات کودکان

است. برخوردار باالترین اولویت  ازهمچنان  ایمنی و سالمت کودکان، جوانان و خانواده ها

میلیون دالر برای اعطای  345میلیون دالری به مبلغ کل  56شامل افزایش  2021بودجه 

 .هزینه می شودمزایای کودک و خانواده است، پول نقدی که برای کمک به والدین کم درآمد 

ده های میلیون دالر اضافه برای حمایت از کودکان و خانوا 15همچنین مبلغ  2021بودجه 

 ، را تامین می کند.21-2020در سال  19-در معرض خطر، به غیر از هزینه کرد کوید

و سرمایه گذاری در موفقیت کسانی "محافظت از زندگی و معیشت به معنای ارائه حمایت 

است که بیش از همه به کمک ما نیاز دارند، از برنامه های مداخله اولیه و بازدارندگی گرفته 

های همه جانبه فشرده برای جوانان و خانواده های در مضیقه برای حمایت از تا حمایت 

 والدین در حال کار."

 ربکا شولتز، وزیر خدمات کودکان

 سالمندان و مسکن

دولت آلبرتا همچنان به تامین مسکن با قیمت های مناسب برای آلبرتایی های نیازمند از 

برای افراد خانواده ها، خانه و  سالمنداناقامتگاه سالمندان، خانه های اجتماعی  اعطای طریق

     بودجه برای اجاره مسکن ادامه می دهد.  دارای نیازهای خاص و حمایت های اعطایی

 که کار بر روی پروژه های توسعه مسکن تخصصی و با قیمت مناسب حالی عین در 2021

که واحد مسکن با قیمت مناسب  58.250بودجه اختصاص یافته به تعداد ادامه دارد،  را

 حفظ می کند.نیز آلبرتایی اعطا می شود را  110.000خدمات آن به بیش از 

بر اساس توصیه های ذکر شده در گزارش به تازگی منتشر شده از هیات بررسی مسکن با 

 راهبردیمجدد احی قیمت مناسب، سازمان سالمندان و مسکن در حال ایجاد برنامه و طر

 ت مناسب و توانایی پاسخ به تقاضای رو به رشد است که از پایداری مالی نظام مسکن با قیم

 2021اطمینان حاصل می کند. همچنین، در راستای توصیه های این هیات، بودجه برای آن 

، اختصاص می دهد 22-2021برنامه کمک هزینه اجاره در سال  بهرا میلیون دالر  16مبلغ 

 ود.که کمکی برای آلبرتایی های نیازمند به مسکن با قیمت مناسب خواهد ب

از سالمندان  2021تمرکز دولت آلبرتا بر حفظ زندگی و معیشت مردم است. بودجه "

ندان همچنان حمایت های مالی مورد ممی کند که سال ایجادمحافظت می کند و این اطمینان را 

همچنان  –که بیشتر نیازمند هستند  –نیازشان را دریافت می کنند. سالمندان کم درآمد 

باالترین میزان کمک هزینه مالی در کانادا را دریافت خواهند کرد. همینطور، چند ماه گذشته 

به که چقدر برای آلبرتایی ها مهم است بیش از هر زمانی بر اهمیت این امر صحه گذاشته 

ه کمک میلیون دالر ب 16مسکن امن، با ثبات و با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند. تزریق 

 اطالعات مرتبط

 2021لینک به بودجه 
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به مسکنی که  بتوانند که آلبرتایی های نیازمند به وجود می آوردهزینه مسکن به این نیاز رو به رشد پاسخ خواهد داد و این تضمین را 

 ."داشته باشنددسترسی  دارنداستطاعت مالی آن را 

 جوزفین پان، وزیر سالمندان و مسکن

 و اجتماعیجمعی خدمات 

بیشتری در درآمد  . این بودجه حتی سرمایه گذاریرا داردپاندمی  دوران امه قبل ازبه نرخ رشد برن بازگشتپیش بینی  2021بودجه 

کودک دارای ناتوانی )اف اس سی دی( می کند تا  باتضمینی برای افراد دارای معلولیت شدید )اِی آی اس اچ( و حمایت از خانواده های 

 .دبتواند از عهده تامین تعداد رو به رشد این افراد برآی

 برنامه خدمات اجتماعی خانواده و جوامع )اف سی اس اس( ادامه خواهد داد. برایمیلیون دالر  100 به هزینه کرد وزارت همچنان

میلیون دالری برای ایجاد شراکت موفقی است که از اشتغال آلبرتایی های دارای ناتوانی حمایت  5شامل تعهد  2021همچنین، بودجه 

بودجه توانمند سازی جوامع مدنی برای کمک به سازمان ها و خیریه های  بهمیلیون دالر  7مبلغ  کند. دولت آلبرتا متعهد به اختصاص می

در سن پاول، گراند پرری، مدسین هت و منابع تحت کنترل خانواده جدید میلیون دالر برای تاسیس چهار مرکز  2غیر انتفاعی و مبلغ 

)پی دی دی( خود را مدیریت  و خدمات افراد دارای ناتوانی رشدند اف اس سی دی ادمونتون برای خانواده ها شده است تا به آنها کمک ک

 کنند.

 ندبتوان مردم تا ازحمایت به نیاز در حال حاضر بیشتر از همه به آلبرتایی های آسیب پذیر ضربه وارد کرده است.  19-"بیماری فراگیر کوید

بیش از هر زمان دیگری حس می شود. ر جوامع خود کار پیدا کنند از پس تامین مخارج خود بر بیایند، به سالمت و مستقل زندگی کنند و د

سطوح کنونی حمایت را برای همه برنامه های خدمات جمعی و اجتماعی برای ادامه کمک به آلبرتایی های  2021بسیار خوشنودم که بودجه 

 آسیب پذیر در طول این دوران چالش برانگیز حفظ کرده است."

 خدمات جمعی و اجتماعی راجان سوانی، وزیر

 نکات برجسته طرح سرمایه خدمات اجتماعی

  واحد  1200. ساخت 2021مسکن برای خانواده و اجتماع در بودجه  تامین ومیلیون دالر طی مدت سه سال به حمایت  209مبلغ

ده ها و سالمندان واحد مسکونی دیگر که برای اسکان افراد، خانوا 1800و  ه طی دو سال گذشته اضافه شده اندمسکونی جدید ک

 نیازمند به حمایت و مسکن اجتماعی در جوامع سرتاسر آلبرتا احداث خواهند شد.

 فضای پناهگاه در ادمونتون و رد دیر. 500دجه جدید برای وب 

 جدید در کلگری با حمایت های مسکونی  های نیازهای پیچیده، ساخت خانه افراد دارای بودجه جدید برای ساختمان مسکونی

 نیازهای پیچیده. دارایناتوانی رشد )پی دی دی(  با های تلفیقی برای ارباب رجوعبهداشتی و اجتماعی 

  12میلیون دالر طی مدت سه سال برای بازسازی مرکز ارزیابی جوانان الک ال بیش، که محل سکونت جوانان بین سنین  2/8مبلغ 

د ورسانی این مرکز کمک می کند و باعث می ش ساله است که نیاز به خدمات مداخله ای کودکان دارند. این پروژه به مدرن 17تا 

 این مرکز برای کارکنان و جوانان امن تر باشد.

مردم  معیشتدر بخش مراقبت های بهداشتی، در عین بنای شالوده رشد اقتصادی، از زندگی و  یبا سرمایه گذاری تاریخ 2021بودجه 

برتا همچنان به سرمایه گذاری در حوزه های دارای اولویت ادامه می دهد تا محافظت می کند. با مدیریت مدبرانه دالرهای مالیاتی، دولت آل

 گذر خواهد کرد. 19-اطمینان حاصل کند که آلبرتا قوی تر از همیشه از کوید

 


