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Ngân sách 2021: Duy trì hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương  
Budget 2021: Maintaining support for the vulnerable 

Ngày 25 Tháng Hai 2021  

Ngân sách 2021 tiếp tục cung cấp những hỗ trợ xã hội 

quan trọng cho trẻ em, gia đình, người cao niên và 

những người Alberta dễ bị tổn thương để giúp họ vượt 

qua đại dịch COVID-19.   

 

Các Dịch Vụ Dành Cho Trẻ Em 

Sự an toàn và hạnh phúc của trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình 

vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ngân sách 2021 bao gồm khoản tăng 

$56 triệu đối với tổng số $345 triệu cho Quyền Lợi Trẻ Em và Gia 

Đình Alberta, một khoản thanh toán bằng tiền mặt giúp được các 

bậc cha mẹ thu nhập thấp.  

Ngân sách 2021 cũng cung cấp một khoản tăng $15 triệu để hỗ 

trợ trẻ em và những gia đình gặp rủi ro, không bao gồm chi tiêu 

COVID-19 trong giai đoạn 2020-21.  

 

“Bảo vệ cuộc sống và sinh kế có nghĩa là cung cấp sự hỗ trợ và 

đầu tư vào sự thành công của những người cần sự giúp đỡ của 

chúng ta nhất, từ việc lên chương trình can thiệp sớm và ngăn 

ngừa đến các hỗ trợ trọn gói chuyên sâu đối với thanh thiếu niên 

gặp khó khăn và gia đình đến sự hỗ trợ cho các bậc cha mẹ đang 

làm việc.”  

Rebecca Schulz, Bộ Trưởng Các Dịch Vụ Dành Cho Trẻ Em 

 

Người Cao Niên và Nhà Ở  

Chính phủ Alberta tiếp tục cung cấp nhà ở giá cả phải chăng cho 

những người dân Alberta có nhu cầu thông qua các nhà nghỉ 

dành cho người cao niên, nhà cộng đồng cho người cao niên và 

gia đình, nhà cho những người có nhu cầu đặc biệt và các hỗ trợ 

thuê nhà. Khi công việc tiếp tục với các dự án phát triển nhà giá 

cả phải chăng và chuyên biệt quan trọng, Ngân sách 2021 duy trì 

tài trợ cho 58,250 đơn vị nhà ở giá cả phải chăng phục vụ hơn 

110,000 người Alberta. 

 

Thông tin liên quan 
Đường dẫn tới Ngân sách 2021 

 

Đa truyền thông 
Xem hình ảnh sự kiện 
View the event photo 
Nghe họp báo 
Listen to the news conference 
Xem họp báo 
Watch the news conference 
*Sẽ có sau sự kiện 

 

Yêu cầu về truyền 
thông 
 
Charlotte Taillon 
charlotte.taillon@gov.ab.ca 
587-985-6176 
Thư Ký Báo Chí, Hội Đồng Quản 
Trị Ngân Khố và Tài Chính 
 
 

https://www.flickr.com/photos/governmentofalberta/albums/72157708333276994
https://soundcloud.com/your-alberta
https://www.youtube.com/user/youralberta
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Dựa trên những khuyến nghị trong báo cáo công bố gần đây từ Hội Đồng Đánh Giá Nhà Ở Giá Cả 

Phải Chăng, Người Cao Niên và Nhà Ở đang phát triển một kế hoạch chiến lược và thiết kế lại để 

bảo đảm tính bền vững tài chính của hệ thống nhà ở giá cả phải chăng và khả năng đáp ứng nhu 

cầu ngày càng tăng. Cũng phù hợp với các khuyến nghị của hội đồng, Ngân sách 2021 cung cấp 

$16 triệu cho chương trình Trợ Giúp Cho Thuê trong giai đoạn 2021-22, sẽ giúp nhiều người 

Alberta hơn có nhu cầu về nhà ở giá cả phải chăng.  

 

“Chính phủ Alberta đang tập trung vào việc bảo vệ cuộc sống và sinh kế. Ngân sách 2021 bảo vệ 

người cao niên, bảo đảm họ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tài chính mà họ cần. Những người cao 

niên thu nhập thấp – những người có nhu cầu nhất – sẽ tiếp tục nhận được trợ giúp tài chính với 

những mức cao nhất ở Canada. Ngoài ra, một vài tháng vừa qua đã củng cố tầm quan trọng đối với 

người dân Alberta được tiếp cận với nhà ở an toàn, ổn định, và giá cả phải chăng. Đầu tư $16 triệu 

vào hỗ trợ cho thuê giải quyết được nhu cầu ngày càng tăng và bảo đảm người dân Alberta có nhu 

cầu được tiếp cận với nhà ở mà họ có thể mua được.” 

Josephine Pon, Bộ Trưởng Người Cao Niên và Nhà Ở 

 

Cộng Đồng và Dịch Vụ Xã Hội 

Ngân sách 2021 dự kiến một sự trở lại với tỷ lệ tăng trưởng chương trình trước đại dịch. Nó đầu tư 

thậm chí nhiều hơn vào các chương trình Thu Nhập Bảo Đảm cho Người Khuyết Tật Nặng (AISH) và 

Hỗ Trợ Gia Đình cho Trẻ Em Khuyết Tật (FSCD) để theo kịp sự tăng trưởng. 

 

Bộ sẽ tiếp tục chi $100 triệu cho chương trình Dịch Vụ Xã Hội Gia Đình và Cộng Đồng (FCSS).  

 

Cũng bao gồm trong Ngân sách 2021 là một cam kết trị giá $5 triệu nhằm xây dựng những quan hệ 

hợp tác thành công hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật Alberta. Chính phủ Alberta đang cam kết $7 

triệu cho Quỹ Trao Quyền Cho Xã Hội Dân Sự để giúp các tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện, và $2 

triệu để thiết lập bốn trung tâm tài nguyên mới do gia đình quản lý ở St. Paul, Grande Prairie, 

Medicine Hat và Edmonton cho các gia đình nhằm giúp quản lý các dịch vụ SCD và Người Khuyết 

Tật Phát Triển (PDD) của họ.  

 

“Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề nhất đến những người dân dễ bị tổn thương nhất của 

Alberta. Những hỗ trợ nhằm giúp mọi người kiếm sống, sống an toàn và tự lập và tìm được việc làm 

trong cộng đồng của họ giờ đây đang cần thiết hơn bao giờ hết. Tôi rất vui mừng là Ngân sách 2021 

duy trì các mức hỗ trợ hiện tại đối với tất cả các chương trình Cộng Đồng và Dịch Vụ Xã Hội để tiếp 

tục giúp đỡ những người dân Alberta dễ bị tổn thương vượt qua thời gian thử thách này.” 

Rajan Sawhney, Bộ Trưởng Cộng Đồng và Dịch Vụ Xã Hội 

 

Những điểm nổi bật của Kế Hoạch Vốn Dịch Vụ Xã Hội 

 $209 triệu trong ba năm cho gia đình, hỗ trợ xã hội và nhà ở trong Ngân sách 2021. Xây dựng 

trên 1,200 đơn vị mới đã được bổ sung trong hai năm vừa qua, thêm 1,800 đơn vị sẽ được 
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xây dựng để làm nơi ở cho các cá nhân, gia đình và người cao niên có nhu cầu hỗ trợ xã hội 

và nhà ở trong các cộng đồng trên khắp Alberta.  

 Tài trợ mới cho 500 chỗ trú ẩn ở Edmonton và Red Deer. 

 Tài trợ mới cho Khu Dân Cư Có Nhu Cầu Phức Hợp, xây dựng một khu nhà ở mới ở Calgary 

với y tế tích hợp và các hỗ trợ xã hội, cho những khách hàng Người Khuyết Tật Phát Triển 

(PDD) với các nhu cầu phức hợp.  

 $8.2 triệu trong ba năm để cải tạo Trung Tâm Thẩm Định Thanh Thiếu Niên Lac La Biche, là 

nơi ở cho thanh thiếu niên độ tuổi từ 12 đến 17, những người cần các dịch vụ can thiệp cho 

trẻ em. Dự án này sẽ giúp hiện đại hóa trung tâm, làm cho nó an toàn hơn cho nhân viên và 

thanh thiếu niên. 

 

Ngân sách 2021 bảo vệ cuộc sống và sinh kế với khoản đầu tư lịch sử vào chăm sóc sức khỏe 

đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Thông qua việc quản lý thận trọng tiền thuế, 

chính phủ Alberta có thể tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên để bảo đảm Alberta vươn lên từ 

COVID-19 mạnh mẽ hơn bao giờ hết.      

 


