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ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿ ਿ ੂੰ  ਆਸਾਿ ਬਣਾਉਣਾ 
04 ਅਕਤੂਬਰ, 2022  

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵ ੈੱਬਪੇਜ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਘਰ 

ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹ  ਜੋ 15 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ । 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰ ੇਰਵਚਾਰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ , ਤਾਂ ਔਪਰਟੂਰਨਟੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ 
ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ ਸਲਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕ 

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਰਵੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰਵੱਖ ਲੱਭਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਰਵੱਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਰਵਸਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 
ਰਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੂੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹ  ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

“ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਰਵੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆ ਂਦੇ ਸਫਲ ਏਕੀਕਰਣ ਰਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕ ੇਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ । ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਕਦਮ ਹ  ਰਕ ਅਲਬਰਟਾ ਹਰ ਰਕਸ ੇਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵਚਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 

ਲੱਭਣ, ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਰਕਆ ਂਦਾ ਸਥਾਨ ਬਰਣਆ ਰਹੇ। 

 ਜੇਸਨ ਕ ਨੀ, ਪਰੀਮੀਅਰ  

ਆਪਣੀ ਪਸੂੰਦੀਦਾ ਭਾਸਾ ਰਵੱਚ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਮੀਗਰੇਸਨ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆ ਂਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੂਰਲ ਰਰਰਨਊਅਲ, ਰਵਦੇਸੀ ਗਰ ਜੂਏਟਾਂ ਅਤੇ 

http://www.alberta.ca/opportunity-alberta.aspx
http://www.alberta.ca/opportunity-alberta.aspx
https://open.alberta.ca/publications/opportunity-alberta-guide
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
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ਅਸਥਾਈ ਰਵਦੇਸੀ ਕਾਰਮਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਰਦਰਤ ਸਟਰੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਥਾਈ ਰਨਵਾਸ ਲਈ 

ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਫੇਅਰਨੈਸ ਫਾਰ ਰਨਊਕਮਰਜ਼ ਐਕਸਨ ਪਲਾਨ (Fairness for Newcomers Action 

Plan) ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹ  ਤਾਂ ਜ ੋਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮੀ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ 
ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਰਲਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ । ਰਜਵੇਂ ਰਜਵੇਂ ਪਰਾਂਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਰਵਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹ , ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੌਰਕਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ । 

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਗਾਈਡ ਨੂੂੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 

alberta.ca/opportunity 'ਤੇ ਜਾਓ । 

o ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ 
o ਫਰੈਂਚ 

o ਸਪ ਰਨਸ਼ 

o ਤਾਗਾਲੋਗ 

o ਚੀਨੀ (ਸਰਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ) 
o ਅਰਬੀ 
o ਰਹੂੰ ਦੀ 
o ਕੋਰੀਅਨ 

o ਫ਼ਾਰਸੀ 
o ਸੋਮਾਲੀ 
o ਪੂੰਜਾਬੀ 
o ਉਰਦੂ 
o ਵੀਅਤਨਾਮੀ 
o ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falberta.ca%2Fopportunity&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cd4b2ccc1f8e148ff76c008daa64777fe%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638005123119711567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VS3YNG1UJInXmaKsZGuTMALiZLUJi06CnOa96RdvmEk%3D&reserved=0
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ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਆਰਰਥਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹ  ਜ ੋਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਸਥਾਈ ਰਨਵਾਸ 

ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਅੂੰਤਮ ਫ ਸਲਾ ਸੂੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ । 

ਸੂੰ ਬੂੰ ਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਔਪਰਟੂਰਨਟੀ ਅਲਬਰਟਾ 

 
 

https://www.alberta.ca/opportunity-alberta.aspx
https://www.alberta.ca/recovery

