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ਅਲਬਰਟਾ ਅਫੋਰਡੇਬਬਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਬਜ਼ੁਰਗ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ 
ਲਈ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ $600 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕਾ ਹ।ੈ 

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾ ਂਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਰਿਜਸਟਰੀ ਜਾ ਂ
ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਿਵਖੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

 • ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੇਠ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ:ੋ

 · ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵ।ੇ 
 · ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਿਜ਼ਟ ਨੰਬਰ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ), ਜਾ ਂਇੱਕ ਡਾਕ ਪਤਾ (ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ)।

ਯੋਗਤਾ
• $180,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 65 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਿਨਿ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਿਵਅਕਤੀ 

$600 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

• $180,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ $600 ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

 • ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ $600 ਿਮਲਣਗ:ੇ 

 · ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਿਨਿ਼ਿਟ
 · ਐਸ਼ੁਅਰਡ ਇਨਕਮ ਫਾਰ ਿਸਿਵਅਰਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ (AISH)
 · ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ
 · ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ (PDD)

* 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਜੈਿਵਕ ਜਾ ਂਗੋਦ ਲਏ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਬੈਿਨਿ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਅਰਜ਼ੀ ਬਿਵੇੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ
 • ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਿਨੱਜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

 • ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਂਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਬਦਓ
ਦ-ੋਪੜਾਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ alberta.ca/affordable ‘ਤੇ ਜਾਓ:

1

2

ਇੱਿ ਪ੍੍ਰਮਾਬਣਤ Alberta.ca ਖਾਤੇ (ਪ੍ਬਹਲਾ ਂMyAlberta Digital ID ਵੇਜੋੋਂ ਜੋਾਬਣਆ ਜੋਾਂਦਾ ਸੀ) ਲਈ 
ਸਾਈਨ-ਅੱਪ੍ ਿਰ।ੋ

ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍੍ਰਮਾਬਣਤ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਐਪ੍ਲੀਿੇਸ਼ਨ ਪ੍ੋਰਟਲ ਬਵੇੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਿਰਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਬਦਓ। 

http://alberta.ca/affordable
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ਬਵੇਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਬਦਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਰਿਜਸਟਰੀ ਏਜੰਟ ਜਾ ਂਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰੀ ਏਜੰਟ ਲੱਭੋ (alberta.ca/lookup/find-a-registry-agent.aspx)

 • ਇੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭੋ (alberta.ca/alberta-supports) 

ਨਾਲ ਿੀ ਬਲਆਉਣਾ ਹੈ

 • ਵੈਧ ਪਛਾਣ

 · ਅਲਬਰਟਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾ ਂਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ
 · ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ

 • ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਿਕੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਖਾਤਾ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਿਜ਼ਟ ਨੰਬਰ), ਜਾਂ

 • ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕ ਪਤਾ

ਆਪ੍ਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰੋ
 • ਿਜਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ $100 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਿਪਛਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗ।ੇ

ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ
 • ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ Alberta.ca ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਾ ਂਮੁੱਦ,ੇ ਕਾਲ ਕਰ:ੋ 1-844-643-2789

 • ਅਫੋਰਡੇਿਬਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਾ ਂਮੁੱਦ,ੇ ਕਾਲ ਕਰ:ੋ 1-844-644-9955

ਅਲਬਰਟਾ ਰਬਜੋਸਟਰੀ ਦਫਤਰ ਅਲਬਰਟਾ ਸਪ੍ੋਰਟਸ
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