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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 

 

 ਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਦੇ ਿਵੇਂ ਮੌਕ ੇ

6 ਜੁਲਾਈ, 2022 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਰ ੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਏ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕਤਾ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਰਵਰ ੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਰਕਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਮੈਂਟਰਰ਼ਿਪ੍ ਇਨੋਵੇ਼ਿਨ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਤਰਹਤ $2.1-ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇ਼ਿ ਅੱਠ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੀਅਰ 

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜ ੋਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਰਸੱਰਿਆ ਅਤੇ 
ਹੁਨਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਿਪ੍ ਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱ ਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐ ਮੰਟਨ, ਕੈਲਗਰੀ, ਰੈੈੱ   ੀਅਰ, ਅਿਾਬਾਸਕਾ, ਗਰੇਂ  ਪ੍ਰਰੇੀ, ਪ੍ੀਸ ਰਰਵਰ, ਲੈਿਰਬਰਜ ਅਤੇ ਮੈ ੀਸਨ ਹੈਟ ਸਮੇਤ 

ਪ੍ ਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਵਆਪ੍ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ਼ਿਟਰੀ ਮੈ ੀਕਲ ਗਰੈਜ ਏਟਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਰਕਆ ਂ'ਤੇ ਰਧਆਨ 

ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਮੈਂਟਰਰ਼ਿਪ੍ ਇਨੋਵੇ਼ਿਨ ਗਰਾਂਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਰਕਵਰੀ ਪ੍ਲਾਨ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਼ੁਿਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਉੱਦਮੀ  ਰਾਈਵ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਰਲਆ ਸਕਣ ਅਤੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆ ਂਮਿਆਦਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆ ਂਤਾਂ ਜ ੋਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਸੰਸਿਾਵਾਂ 
ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
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ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਇੰਟਰਨੈ਼ਿਨਲ ਮੈ ੀਕਲ ਗਰੈਜ ਏਟ ਐਸੋਸੀਏ਼ਿਨ (AIMGA) - ਅੰਤਰਰਾ਼ਿਟਰੀ ਮੈ ੀਕਲ ਗਰੈਜ ਏਟ 

ਮੈਂਟਰਰ਼ਿਪ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  

o AIMGA ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾ਼ਿਟਰੀ ਮੈ ੀਕਲ ਗਰੈਜ ਏਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 
ਮੌਕੇ, ਸਫਲ ਅੰਤਰਰਾ਼ਿਟਰੀ ਮੈ ੀਕਲ ਗਰੈਜ ਏਟਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਲਾ  ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। 

o ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ: $298,980 

• ਰਵੰ ਰਮਲ ਮਾਈਕਰੋਲੈਂ ਰ ੰਗ: ਅਰਾਇਵ ਐ ਂ ਿਰਾਇਵ ਅਲਬਰਟਾ  
o ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਆਰਰਿਕ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਏਕੀਕਰਣ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 
o ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ: $256,500 

• ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਿੋਰਲਕ ਇਮੀਗਰੇ਼ਿਨ ਸੁਸਾਇਟੀ - ਰਦਹਾਰੀ  ਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ  

o ਬਰੁੱ ਕਸ ਅਤੇ ਕਲੇਅਰਜ਼ਹੋਮ ਰਵੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 
o ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ: $264,214 

• ਸਾਰਮਸ ਇਮੀਗਰੇ਼ਿਨ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏ਼ਿਨ - ਮੈ ੀਸਨ ਹੈਟ ਅਤੇ ਿੇਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ  ਾਈਵਾਲੀ  
o ਮੈ ੀਸਨ ਹੈਟ ਰਵੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 
o ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ: $237,497 

• ਗਰੈਂ  ਪ੍ਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਲਾਈਫਲੌਂ ਗ ਲਰਰਨੰਗ - ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ GP ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ  

o ਗਰਾਂ ੇ ਪ੍ਰੇਰੀ ਰਵੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 
o ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ: $126,862 

• ਇਗਬੋ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏ਼ਿਨ ਔਫ ਐ ਮੰਟਨ - ICAE ਮੈਂਟਰਰ਼ਿਪ੍ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  

o ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਗਬੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੇਤਰ ਰਵੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 

o ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ: $250,000 

• ਨਾਸੀਰਪ੍ਟਨੌਨਸ ਇਨ ਐ ਮੰਟਨ - ਵੈਲਕਮ ਟ  ਅਲਬਰਟਾ ਮੈਂਟਰਰ਼ਿਪ੍ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  

o ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੇਤਰ ਜਾਂ ਚੁਣ ੇਹੋਏ ਰਕੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀ ਲੱ ਣ ਰਵੱਚ 

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।  
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o ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ: $205,000 

• ਐ ਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਇੰਪ੍ਲਾਇਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ - ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਕਰੀਅਰ ਮੈਂਟਰਰ਼ਿਪ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  

o ਰਦਹਾਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਼ਿਰਹਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਰਕਆਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ 

਼ਿੁਰ ਆਤੀ ਮਾ ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਰ ਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਦਹਾਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ  ਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। 
o ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ: $299,684 

 

 

 


