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 إعانة الوالدين العاملين
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دوالًرا لكل طفل مع مساعدة الوالدين    561سوف يحصل اآلباء واألمهات في مقاطعة ألبرتا ممن يستعينون بخدمة رعاية الطفل على  

 العاملين الجديدة، وهي دفعة يحصلون عليها مرة واحدة لتساعد الوالدين في تكلفة رعاية الطفل. 

بما في ذلك الرعاية    -خدمة رعاية الطفل  ب  تعانتاسمليون دوالر تُوجه لألسر التي    108وسوف تشهد مساعدة الوالدين العاملين مبلغ  

  -   من شهر أبريل  -والرعاية المنزلية اليومية والرعاية خارج المدرسة أو الرعاية قبل المدرسة    ةوغير المرخص  ةاليومية المرخص

 . 2020 األولكانون  -إلى شهر ديسمبر  نيسان

العاملين    إعانة  تعدو عن   ينالعامل   عانةإإلى  ضافة  إهي  الوالدين  المعلن  الحرجة  الظروف  بمبلغ    هافي  دفعة  إلى   1200حديثًا  دوالر 

- كوڤيد   جائحةفي ظل    لألعمال معززة  ال  19- كوڤيدحساسة، ومساعدة    وظائف في وظائف الخط األمامي وفي    شخص يعملون  330,000

 الجائحة. كثر تأثًرا بأل اوالمؤسسات ألعمال دوالر ل 10,000وهي مساعدة بمبلغ  ،19

 وتكون لألسر األهلية واألحقية في التقدم بطلب للحصول على مساعدة الوالدين العاملين في الحاالت التالية:

 رعاية الطفل المرخصة أو غير المرخصة. دور إذا كان لديهم أطفال في أي شكل من أشكال رعاية الطفل، ومنها  •

 دوالر أو أقل.  100,000إذا كان لديهم دخل سنوي لألسرة بمبلغ   •

)يجب تقديم إيصاالت   2020  األولكانون    -ديسمبر  31و  نيسان  -  أبريل  1إذا كانوا قد دفعوا أجر ثالثة أشهر لرعاية الطفل بين   •

 تثبت ذلك(. 

البطاقة الرقمية  للحصول على هنا  للتقدم بطلب للحصول على المساعدة. سّجل    MyAlberta Digital IDويلزم وجود بطاقة رقمية  

MyAlberta Digital ID . 

   alberta.ca/WorkingParentsBenefitالتالي: الرابط تقدّم بطلب للحصول على مساعدة الوالدين العاملين عبر اإلنترنت على 

 .أذار - سمار  31. آخر موعد لتقديم الطلبات  أذار -  مارس 1بدًءا من  

 حقائق سريعة 

 الطلبات.   عدد   لفحصوستتولى المنطقة فتح الطلبات    أذار  -   مارس  5إلى    أذار  -  مارس  1يمكن لألسر أن تتقدم بالطلبات بدًءا من   •

مبلغ   • توجيه  يُعاد  الوالدين    108وسوف  مساعدة  بموجب  األطفال  من خدمات  المنفقة  المالية غير  الموارد  من  دوالر  مليون 

 . لطف 192,000يصل إلى  ما أسرلدعم العاملين 

 : شباط -فبراير  12بدًءا من   •

o   ئة من برامج الرعاية اليومية وبرامج الرعاية في مرحلة ما قبل المدرسة وبرامج الرعاية خارج المدرسة بالم  96نسبة

 تكون مفتوحة.

o ( ليست مفتوحة.  102كما أن نسبة أربعة بالمائة من البرامج )برنامج 

o   طفل أثناء األسبوع، بما   58,003نًا متوفًرا. في المتوسط، حضر  مكا  115,285برنامًجا مفتوًحا يوجد    2,739وفي

 بالمائة من معدل التسجيل.   50يمثل 

https://trk.cp20.com/click/gehu-2d5rdn-zcmptu-ggx3nl17/
https://trk.cp20.com/click/gehu-2d5rdn-zcmptu-ggx3nl17/
https://trk.cp20.com/click/gehu-2d5rdn-zcmptv-ggx3nl18/


على مدار العام الماضي لمواجهة    19- كوڤيدمليون دوالر في دفعات اإلغاثة من    100حصل مديرو مراكز رعاية الطفل على أكثر من  

 ة والنظافة والسالمة. ضغوط التكاليف واالمتثال إلرشادات الصح

ودعم  صابات  منحنى اإل فض  لخبتدابير دقيقة    العيش  سبلاألرواح و    عن طريق حماية  19-كوڤيد وتستجيب حكومة ألبرتا لجائحة فيروس  

 ألبرتا. المشاريع الصغيرة وحماية نظام الرعاية الصحية ب

 صلة ذات معلومات

 دين العاملين مساعدة الوال •

 MyAlberta Digital IDإنشاء بطاقة رقمية   •

 العيش  سبلحماية األرواح و •

 

 المتعددة  الوسائط

 مشاهدة المؤتمر اإلخباري  •

 االستماع إلى المؤتمر اإلخباري •

 عرض صورة الفعالية  •

 

-https://www.alberta.ca/covid-19-translated:لمزيد من المصادر الحكومية المترجمة، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

resources.aspx . 
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