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ਖਬਰ ਾਂ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

 

ਕੈਲਗਰੀ ਵ ਿੱਚ ਵਕਫ ਇਤੀ ਵਰਹ ਇਸ਼  ਿੱਧ ਰਹੀ ਹੈ 

29 ਸਤੰਬਰ, 2022  

ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੈਲਗਰੀ ਹਣੁ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਰਵਕਲਪਾਾਂ, 

ਸਹਾਇਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ - ਸਭ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ। 

ਹੋਮਸਪੇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਰਰਹਾਇਸ ਪਰਦਾਤਾ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ 10-ਮੰਜ਼ਲਾ 

ਸੀਅਰਾ ਪਲੇਸ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨ ੰ  ਰਰਹਾਇਸ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਨਓਮਾ ਰੱਰਿਆ 

ਰਗਆ ਹੈ, ਰਦਆਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀ ਾਂਆਾਂ ਸੁਰ ਆਤਾਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਰਨਧਤਾ ਲਈ, ਇਮਾਰਤ ਰਵੱਚ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਰਹਾਇਸ ਦੀਆਾਂ 

82 ਯ ਰਨਟਾਾਂ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਰਹਾਇਸ ਦੀਆਾਂ 10 ਯ ਰਨਟਾਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਇਨ ਫਰਾਮ ਰਦ 

ਕੋਲਡ ਲਈ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪਰਗੋਰਾਰਮੰਗ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸੁਰਵਧਾਵਾਾਂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ।  

ਅਲਬਰਟਾ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ  

ਇਸ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ $1 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ । ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 220 ਨੌਕਰੀਆਾਂ 

ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 

“ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਘਰ ਵਜੋਂ ਬਲੁਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤ ੇਰਕਫਾਇਤੀ ਜਗਹਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹ।ੈ ਰੈਰਪਡ 

ਹਾਊਰਸੰਗ ਇਨੀਸੀਏਰਟਵ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਲਗਰੀ ਸਮੇਤ ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋ਼ਰ 

ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ 

ਕਈ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸਟਰੀ ਆਵਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਜਾਰੀ ਰੱਿਦੀ ਹੈ ਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਪੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।” 

ਅਰਹਮਦ ਹਸੁੈਨ, ਹਾਊਰਸੰਗ, ਰਵਰਭੰਨਤਾ ਅਤ ੇਸਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ   

ਫੌਰੀ ਤਿੱਥ 

• ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੱੁਲ ਲਾਗਤ $30 ਰਮਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

o ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  $2 ਰਮਲੀਅਨ 

o ਫੇਜ਼ 2 ਰੈਰਪਡ ਹਾਊਰਸੰਗ ਇਨੀਸੀਏਰਟਵ (RHI) ਰਾਹੀ ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੋਰਟਗੇਜ ਐਾਂਡ ਹਾਊਰਸੰਗ 

ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਤੋਂ $16.6 ਰਮਲੀਅਨ 
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o ਸਰਹਯੋਗੀ ਪ ੰਜੀ ਮੁਰਹੰਮ ਫੰਡਰੇਰਜੰ਼ਗ ਰਵੱਚ $5.7 ਰਮਲੀਅਨ 

o ਕੈਲਗਰੀ ਰਸਟੀ ਤੋਂ $5.5 ਰਮਲੀਅਨ 

o ਸੀਡ ਫੰਰਡੰਗ ਰਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਮੋਰਟਗੇਜ ਅਤੇ ਹਾਊਰਸੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਤੋਂ $200,000 

• ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਾਂਡ ਹਾਊਰਸੰਗਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲਾਨ 2022 ਨੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2,300 ਨਵੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਤ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਇਕਾਈਆਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਰਵੱਚ $281 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ 

• ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸਨਲ ਹਾਊਰਸੰਗ ਸਟਰੈਟਜੀ (NHS) 10 ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ, $72 ਤੋਂ ਵਧੱ ਰਬਲੀਅਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ 

ਵਧੇਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਦੇਵੇਗੀ। 

• NHS ਸੰਘੀ, ਸ ਬਾਈ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਮਉਾਂਸਪੈਲਟੀਆਾਂ, ਸਵਦੇਸੀ 

ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਅਤੇ ਰਨੱਜੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੋਾਾਂ ਨਾਲ ਰਨਰੰਤਰ 

ਸਮ ਲੀਅਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਰਤ ਹ।ੈ ਇਸ ਰਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਾਂ ਅਤੇ ਰਰਹਾਇਸ ਦੀ ਲੋੜ 

ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਲੰਕ 

ਰਰਹਾਇਸ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਮੋਰਟਗੇਜ ਐਾਂਡ ਹਾਊਰਸੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ (CMHC) 

ਹਾਊਰਸੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰਵਤੱੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਥਰਤਾ ਰਵਚੱ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਰਹਾਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਵੱਚ 

ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ, ਿਪਤਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਰਸੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਰਨਰਪੱਿ ਹਾਊਰਸੰਗ ਿੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

cmhc.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, ਅਤੇ Facebook 'ਤ ੇਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ 

ਕਰੋ। NHS ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, placetocallhome.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਊਰਸੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਰਹਾਇਸ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਰਰਹਾਇਸੀ ਰਵਕਲਪਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਜੁ਼ਰਗਾਾਂ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਾਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਰਜਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਰਰਹਾਇਸੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ 

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਰਵਸਰਤਰਤ ਵੇਰਵਾ alberta.ca/ministry-seniors-

housing.aspx 'ਤ ੇਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਬੰਵਧਤ ਜ ਣਕ ਰੀ 

• ਮਜ਼ਬ ਤ ਬੁਰਨਆਦ ਰਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਰਸੰਗ ਰਣਨੀਤੀ  


