حقوقك عند التأجير :حقوق اإلنسان في ألبرتا

إسكان المسنين :إسكان بأسعار معقولة

يخلق قانون اإلسكان في ألبرتا الارصة لبعض المسنين للعيش في مساكن يستطيعون تحمل تكلاتها .يتم توفير هذا النوع من
المساكن من خالل وزارة المسنين واإلسكان في ألبرتا .وهي متاحة لألفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة في الحصول على
السكن والحااظ عليه ألسباب اجتماعية ومالية.

ما يجب أن تعرفه عن قانون اإلسكان في ألبرتا:


ال يعطي للمسنين بشكل مباشر أي حقوق أو مسؤوليات.



يسمح ،ولكن ال يجبر ،لوزارة المسنين واإلسكان في ألبرتا بتوفير الدعم المالي واالجتماعي للمسنين من خالل
برامج اإلسكان.

قانون اإلسكان ألبرتا يمكن ثالثة برامج لإلسكان:
)1

برنامج إسكان المجتمع

)2

برنامج إسكان المسنين القائم بذاته

)3

برنامج نزل المسنين

يوفر ً
كال من برنامج إسكان المجتمع وبرنامج إسكان المسنين القائم بذاته فرص إيجار مساكن مدعومة للمسنين الذين
يواجهون صعوبات مالية واجتماعية .اإليجار الشهري ،بما في ذلك مصاريف التسخين والمياه والصرف الصحي ،سيكون
بالنسبة للمستأجرين من هذه البرامج  ٪ 30من الدخل الشهري للمسنين.
يقدم برنامج نزل المسنين غرف نوم ماردة ومزدوجة مع وجبات فطعام وخدمات التدبير المنزلي للمسنين المستقلين وظيايًا.
تحدد مجموعة إدارة اإلسكان المحلية اإليجار الشهري ،ولكن يجب ترك أن تترك  315دوالر على األقل من الدخل القابل
للتصرف لكل مسن.

في بعض األحيان ،يمكن استخدام مصطلح "المعيشة المدعومة" لوصف المسن الذي يعيش في برنامج إسكان مقدم
بموجب قانون اإلسكان في ألبرتا.
ال توجد أي عمليات تقديم شكوى أو التماسات أو تسويات متاحة بموجب قانون اإلسكان في ألبرتا.

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟
لمزيد من المعلومات ،اتصل بمركز الدعم في ألبرتا .المساعدة متوفرة بأكثر من مئة لغة .يعمل مركز الدعم في ألبرتا من
 7:30صبا ًحا حتى  8:00مسا ًء ،من يوم االثنين إلى يوم الجمعة .يغلق المركز في أيام العطالت األسبوعية و أيام العطل
الرسمية.
يمكنك زيارة موقع مركز الدعم في ألبرتا على
https://www.alberta.ca/alberta-supports.aspx
اتصل بمركز الدعم في ألبرتا على
الرقم المجاني (على مستوى المقافطعة)1.877.644.9992 :
ادمونتون والمنطقة780.644.9992 :
إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن إساءة معاملة أو سالمة المسنين في نزل المسنين ،اتصل بمركز حماية األشخاص في
الرعاية على الرقم 1.888.357.9339

