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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

 

ਅਪ੍ਰੈਂਨਿਸਨ਼ਿਪ੍ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਿਾ 

23 ਸਤੰਬਰ, 2022  

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਂਰਟਸਰ਼ਿਪ੍ ਰਸਿੱਰਿਆ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 

ਤਾਾਂ ਜ ੋਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹਨੁਰਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਕਰ 

ਸਕਣ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਭਰਵਿੱਿ ਦੀਆਾਂ ਹਨੁਰ ਮੰਗਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲੋੜ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਐਟ ਵਰਕ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀ ਦੇ ਰਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ ਰ ੇਸ ਬੇ ਰਵਿੱਚ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਰਟਸਰ਼ਿਪ੍ ਰਸਿੱਰਿਆ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਰਵਿੱਚ $15 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇ਼ਿ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਨਵੇ਼ਿ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਰਸਿੱਿਣ ਅਤੇ ਮਾਰਦਰ਼ਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤ ੇਮੌਜ ਦਾ 

ਅਪ੍ਰੈਂਰਟਸਰ਼ਿਪ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਵਾਧ  ਸੀਟਾਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। 

$1.37 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰਰਕਵਰੀ ਪ੍ਲਾਨ ਰਵਿੱਚਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਾਂਦੇ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਰਵਿੱਚ 300 ਵਾਧ  ਅਪ੍ਰੈਂਰਟਸਰ਼ਿਪ੍ ਸੀਟਾਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। NAIT, SAIT ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੇਜ ਕਾਲਜ 

ਇਹਨਾਾਂ ਵਾਧ  ਸੀਟਾਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ-ਮ਼ਿਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਫੰਡਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  

ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹਨੁਰ, ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਕਵੇਂ 

ਵਰਰਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਰਵਿੱਚ ਭਰਵਿੱਿ ਦੇ ਫੰਰਡੰਗ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਵਸਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਐਟ ਵਰਕ ਅਗਲੇ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਨਵੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਰਵਿੱਚ $600-ਰਮਲੀਅਨ 

ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦਾ ਰਨਵੇ਼ਿ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨੁਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕੇ ਜੋ ਹਣੁ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱਿ ਰਵਿੱਚ ਆਰਰਥਕ ਰਵਕਾਸ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਨਵੇ਼ਿ ਨ ੰ  ਆਕਰਰ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਸ ਰਵਿੱਚ ਅਰਜਹੇ ਰਨਵੇ਼ਿਾਾਂ ਦੀ ਰਵ਼ੇਿ਼ਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ 
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ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਨੁਰਾਾਂ ਦੀ ਰਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਿਾਹ ਵਾਲੀਆਾਂ 

ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਮੁੜ ਰਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਐਟ ਵਰਕ 

• ਅਲਬਰਟਾ 2030: ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਲਈ ਹਨੁਰ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਰਰਕਵਰੀ ਪ੍ਲਾਨ 

ਮਲਿੀਮੀਡੀਆ 

• ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਿੋ 

 

https://www.alberta.ca/alberta-at-work.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
https://www.alberta.ca/recovery-plan.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7rtdZOHu7W0&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C4da140835fba4a5435c408da9d816c7d%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637995476432428086%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cqh4hSimmrgBY07cQQG8ei%2FM76o2Rg9iQCI7ofXZVbg%3D&reserved=0

