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Budget 2021: Pagpapanatili ng suporta para sa tinatablan 

Peb. 25, 2021  

Ang Budget 2021 ay patuloy na nagbibigay ng mga 

kritikal na suporta sa lipunan para sa mga bata, pamilya, 

nakatatanda at madaling tinatablan na Albertans para  

tulungan silang mapaglabanan ang COVID-19 

pandemya.   

 

Serbisyo para sa mga Bata 

Ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata, kabataan at pamilya 

ay nananatiling pangunahing priyoridad. Ang Budget 2021 ay may 

kasamang $56-milyon na pagtaas para sa kabuuang $345 milyon 

sa Alberta Child and Family Benefit, isang cash payment na 

makakatulong sa mga magulang na mababa ang kita. 

Nagbibigay din ang Budget 2021 ng isang $15-milyong pagtaas 

para sa suporta ng mga batang nasa panganib, hindi kasama dito 

ang paggastos ng COVID-19 sa 2020-21. 

 

"Ang pagprotekta sa buhay at kabuhayan ay nangangahulugan 

ng pagbibigay ng suporta at pamumuhunan para sa tagumpay ng 

mga pinaka nangangailangan ng ating tulong, mula sa maagang 

interbensyon at programa sa pag-iiwas hanggang sa masinsinang 

mga suporta para sa nagsusumikap na kabataan at pamilya 

upang suportahan ang mga nagtatrabahong magulang." 

Rebecca Schulz, Minister of Children’s Services 

 

Mga nakatatanda at Pabahay 

Ang gobyerno ng Alberta ay patuloy na nagbibigay ng abot-

kayang pabahay sa mga Albertans na nangangailangan sa 

pamamagitan ng mga tuluyan ng mga nakatatanda, pabahay ng 

pamayanan sa mga nakatatanda at pampamilya, mga suporta sa 

pabahay ng may espesyal na pangangailangan at suporta sa 

pagrenta. Habang nagpapatuloy ang trabaho sa mahahalagang 

abot-kaya at natatanging mga proyekto sa pagpapaunlad ng 

pabahay, pinapanatili ng Budget 2021 ang pagpopondo para sa 
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58,250 na abot-kayang mga yunit ng pabahay na nagsisilbi sa higit na 110,000 Albertans. 

 

Batay sa mga rekomendasyon sa kamakailang inilabas na ulat mula sa Affordable Housing Review 

Panel, ang mga Nakatatanda at Pabahay ay bumubuo ng isang istratehikong plano at muling 

idisenyo upang matiyak ang pananatili ng pinansyal na sistema ng pabahay at kakayahang 

tumugon sa lumalaking pangangailangan. Nakahanay din sa mga rekomendasyon ng panel, ang 

Budget 2021 ay nagbibigay ng $16 milyon sa programa ng Rental Assistance noong 2021-22, na 

makakatulong sa higit pang mga Albertans na nangangailangan ng abot-kayang pabahay. 

 

“Ang Gobyerno ng Alberta ay nakatuon sa pagpoprotekta ng buhay at kabuhayan. Pinoprotektahan 

ng Budget 2021 ang mga nakatatanda, tinitiyak na tuluyan silang makakatanggap ng suportang 

pampinasyal na kailangan nila. Ang mga nakatatandang may mababang kita - na higit na 

nangangailangan - ay patuloy na makakatanggap sa mga pinakamataas na antas ng tulong pinansyal 

sa Canada. Bilang karagdagan, ang huling ilang buwan ay pinatibay kung gaano kahalaga para sa 

mga Albertans ang magkaroon ng access sa ligtas, matatag, at abot-kayang pabahay. Ang 

pagdagdag ng $16 milyon sa tulong sa pag-upa ay tumutugon sa lumalaking pangangailangan at 

tinitiyak na ang mga Albertans na nangangailangan ay may access sa pabahay na kaya nila.” 

Josephine Pon, Minister of Seniors and Housing 

 

Mga Serbisyong Komunidad at Panlipunan 

Inaasahan ng Budget 2021 ang pagbabalik ng growth rate sa antas bago magpandemya. Lalo pa 

itong namumuhunan sa Assured Income para sa mga programa ng Severely Handicapped (AISH) at 

Suporta para sa Pamilya ng Mga Bata na May Kapansanan (FSCD) upang makasabay sa paglago 

ng mga kaso. 

 

Ang ministeryo ay magpapatuloy na gagastos ng $ 100 milyon para sa programa ng Family and 

Community Social Services (FCSS). 

 

Kasama rin sa Budget 2021 ang pangako na $5 milyon para sa pagpapatayo ng matagumpay na 

pakikipagsosyo na sumusuporta sa pagtatrabaho ng mga Albertans na may kapansanan. Ang 

gobyerno ng Alberta ay nangangako ng $7 milyon para sa Civil Society Empowerment Fund upang 

matulungan ang mga non-profit na organisasyon at charity, at $2 milyon upang magtatag ng apat na 

bagong resource centres sa pamamahala ng pamilya sa St. Paul, Grande Prairie, Medicine Hat at 

Edmonton para matulungan ang mga pamilya sa pamamahala ng mga serbisyo ng FSCD and PDD 

(Persons with Developmental Disabilities). 

 

"Tinamaan ng COVID-19 ng pinakamahigpit ang pinaka-mahihinang mamamayan ng Alberta. Ang 

suporta sa mga pamilya para kakayanin nila ang pamumuhay, ligtas na mabuhay at makapag-iisa at 

makahanap ng trabaho sa kanilang mga komunidad ay higit na kinakailangan ngayon. Masayang-

masaya ako na ang Budget 2021 ay nagpapanatili ng kasalukuyang mga antas ng suporta para sa 
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lahat ng mga programa sa Komunidad at Mga Serbisyong Panlipunan upang patuloy na matulungan 

ang mga mahihinang Albertans sa hamon na ito.” 

Rajan Sawhney, Minister of Community and Social Services 

 

Mga serbisyong panlipunan na naka-highlight sa Capital Plan 

• $209 milyon sa loob ng tatlong taon para sa pamilya, mga suporta sa lipunan at pabahay sa 

Badyet 2021. Ang pagbuo sa 1,200 mga bagong yunit na naidagdag sa huling dalawang taon, 

isang karagdagang 1,800 na yunit ang itatayo upang may titirahan ng mga indibidwal, pamilya 

at nakatatandang nangangailangan ng supporta sa lipunan at pabahay sa mga pamayanan sa 

buong Alberta. 

• Bagong pagpopondo para sa 500 mga puwang ng kanlungan sa Edmonton at Red Deer. 

• Bagong pagpopondo para sa Complex Needs Residential Build, na nagtatayo ng isang 

bagong tirahan sa Calgary na may pinagsamang mga suporta sa kalusugan at panlipunan, 

para sa mga kliyente ng Persons with Developmental Disability (PDD) na may mga 

kumplikadong pangangailangan. 

• $8.2 milyon sa loob ng tatlong taon para sa pagsasaayos sa Lac La Biche Youth Assessment 

Center, kung saan matatagpuan ang mga kabataan sa pagitan ng 12 at 17 taong gulang na 

nangangailangan ng mga serbisyo sa interbensyon ng bata. Ang proyektong ito ay 

makakatulong upang gawing makabago ang sentro, ginagawa itong mas ligtas para sa mga 

kawani at kabataan. 

 

Pinoprotektahan ng Budget 2021 ang mga buhay at kabuhayan na may makasaysayang 

pamumuhunan sa pangangalagang pangkalusugan habang inilalagay ang pundasyon para sa 

paglago ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng maingat na pamamahala ng mga dolyar sa buwis, ang 

pamahalaan ng Alberta ay maaaring magpatuloy na mamuhunan sa mga prayoridad na lugar upang 

matiyak na lumitaw ang Alberta mula sa COVID-19 na mas malakas kaysa dati. 


