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ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ 

ਰਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ 
ਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ 

ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਗਲੇ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ $6 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ 1,200 ਹੋਰ ਵਰਕ-ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ ਲਰਰਨੰਗ (WIL) 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤਿੱਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਰਡੰਗ ਵਾਧੂ ਉਦਯੋਰਗਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਵਰਕ-ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ 

ਲਰਰਨੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਊਚਰ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। 

WIL ਉਦਯੋਗ ਵਾਊਚਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂ

ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਰਰਤਭਾ ਤਿੱਕ 

ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਨਵੀਂ ਫੰਰਡੰਗ ਰਵਿੱ ਚ $6 ਰਮਲੀਅਨ ਰਵਿੱ ਚੋਂ, $3.45 ਰਮਲੀਅਨ ਨਵੀਆਂ ਪਰਵਾਰਨਤ ਉਦਯੋਰਗਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਵਰਕ 

ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ $2.55 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ WIL ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਜਾਂ 
ਨਵੀਆ ਂਸਰਹਭਾਗੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਵਸਤਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਰਰਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2021 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ $3.6 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਮੂਲ WIL ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਨਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਗ ੇਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਲਗਭਗ ਰਤੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰੇਗਾ। 
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ਮ ਿੱ ਖ ਤਿੱ ਥ 

• WIL ਉਦਯੋਗ ਵਾਊਚਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਰਗਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ 
ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

o ਆਰਰਕਓਲੌਜੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਅਲਬਰਟਾ 
o ਅਲਬਰਟਾ ਹੌਸਪੀਟੈਰਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

o ਅਲਬਰਟਾ ਫੂਡ ਪਰੌਸੈਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

• ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਉਦਯੋਰਗਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

o ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਲਬਰਟਾ 
o ਅਲਬਰਟਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

o ਬਾਇਓਅਲਬਰਟਾ 
• ਇਹ ਸਰਹਭਾਗੀ ਉਦਯੋਰਗਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਸਿੱ ਖਣ ਦ ੇ

ਮੌਰਕਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
• ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ $5,000 ਤਿੱਕ ਦੀ ਗਰਾਂਟ, ਜੋ ਰਕ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਭਰਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪਰਰਤਭਾ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 

ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
• ਗਰੈਜੂਏਟ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਰਕ ਕੰਮ ਦ ੇਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿੱ ਭਣ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦ ੇ

ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਸੰਬੰਰਧਤ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਕਰੀਅਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 



 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

 

 ੰਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਵਰਕ-ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ ਲਰਰਨੰਗ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਐਟ ਵਰਕ 

• ਅਲਬਰਟਾ 2030: ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਰਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ 

 

https://www.alberta.ca/work-integrated-learning-pilot-program.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-at-work.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
https://www.alberta.ca/recovery
https://www.alberta.ca/recovery

