
 

 

ਨਿਊਜ਼ੂ ਰਿਲੀਜ਼ 

 

Classification: Protected A 

ਿਵੇਂ ਆਇਆਂ ਦੀਆ ਂਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਿੂੂੰ   ਮਾਿਤਾ ਦੇਣਾ 

10 ਜੂਨ 2022  

ਐਲਬਿਟਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਮੀਗਿੈਂਟਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਦੇ 

ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਨਊਕਮਿ ਿੈਕੌਗੀਨਸ਼ਨ ਅਵਾਿਡ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿ  ਰਿਹਾ 

ਹੈ। 

 

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਾਂ, ਸਕੂਲਾਾਂ ਅਤ ੇਕੰਮ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ‘ਤੇ 

ਕਾਿਜਸ਼ੀਲ ਿੋਲ ਰਨਭਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਬਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿਨ ਦਆੁਿਾ 

ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਆਿਰਥਕ ਰਿਕਵਿੀ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਊਕਮਿ 

ਿੈਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਅਵਾਿਡ ਨਵੇਂ ਆਇਆਾਂ ਪਰਰਤ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਰਵਖਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜੰਨ੍ਾਾਂ ਤਿੀਰਕਆਾਂ 

ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਗੁਆਾਂਢ-ਭਾਈਚਾਰਿਆਾਂ, ਸਕੂਲਾਾਂ ਅਤੇ ਆਿਰਥਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧੇਿ ੇ

ਰਵਰਭੰਨ ਪਰਕਾਿ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਰਮਲਤ ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਬਾਿ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣ 

ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਨਗੇ।  

 

“ਨਵੇਂ ਆਉਾਂਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਰਵਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਵੇਂ 

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਐਲਬਿਟਾ ਐਡਵਾਾਂਟੇਜ ਇੰਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਸਟਰੈਟਜੀ ਦਆੁਿਾ 

ਇੰਮੀਗਿੈਂਟਾਾਂ ਨੰੂ ਰਖੱਚਣਾ, ਜੀਅ ਆਇਆਾਂ ਕਰਹਣਾ ਅਤੇ ਿੱਖੀ ਿੱਖਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖ ਿਹੀ ਹੈ, 

ਨਵੇਂ ਆਇਆਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਰਵਖਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਹ ੈਰਕ ਅਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਢੰਗ ਤਿੀਰਕਆਾਂ ਨੰੂ 

ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਿਦੇ ਹਨ ਰਜੰਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਰਭਆਚਾਿਕ ਤਾਣ-ੇ

ਬਾਣ ੇਨੰੂ ਵਧੇਿ ੇਮੁੱਲਵਾਨ ਬਣਾਉਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਿਰਥਕਤਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ 

ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਾਂ ਨੰੂ ਅਮੀਿ ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਹਨ।” 

Kaycee Madu, ਰਮਰਨਸਟਿ  ਆਫ ਲੇਬਿ ਐਾਂਡ ਇੰਮੀਗਿੇਸ਼ਨ 

 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ੀਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਸੇ ਨਵੇਂ ਆਏ 

ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਸਨੇ ਵਾਲੰਟੀਅਿ ਕਾਿਜਾਾਂ, ਲੀਡਿਰਸ਼ੱਪ, 

ਰਬਜ਼ਨਸ ‘ਚ ਨਵੀਨਪਣ, ਆਪਣ ੇਅਕਾਦਰਮਕ ਜਾਾਂ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਤਿ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ 

ਵਧੇਿ ੇਸੰਰਮਲਤ ਪਰਕਾਿ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਿਵਾਈਆਾਂ ਦਆੁਿਾ ਆਪਣੇ ਇਸ 

ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਹੋਿ ਅਮੀਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨਾਾਂ, ਔਿਤਾਾਂ, ਸੀਨੀਅਿਾਾਂ, ਕਾਿੋਬਾਿੀਆਾਂ, 

ਰਸੱਰਖਆਧਾਿੀਆਾਂ, ਵਿਕਿਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਉਸਿੱਈਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ 

ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਾਮਾਾਂ  ਦੀਆਾਂ ਵੱਡੀ ਰਗਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

 

“ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਭਿ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਆਇਆਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਕਿਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਰਦਰੜਤਾ, ਰਸਿਜਨਾਤਰਮਕਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਿ-ਸਥਾਪਨ ਤੋਂ 

ਸਬੂੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਰਨਊਕਮਿ ਿੈਕੌਗੀਨਸ਼ਨ ਅਵਾਿਡਜ਼ 

 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ* (ਆਪਸ਼ਿਲ) 

ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ੋ

ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਿੰਸ ਨੰੂ ਸੁਣ ੋ

ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਿੰਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ੋ

* ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ 

 

ਮੀਡੀਆ ਇਿਕੁਆਰੀਆਂ  
Roy Dallmann 

Roy.Dallmann@gov.ab.ca 

587-873-7140 

ਪਰੈੱਸ ਸੈਕਿੇਟਿੀ, ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਐਾਂਡ 

ਮਲਟੀਕਲਚਿਰਲਜ਼ਮ 
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Classification: Protected A 

ਲਗਾਤਾਿ ਪਰੇਿਤ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਰਕਸੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕਿਦਾ ਹਾਾਂ ਰਜਹੜਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਹੋਿ ਚੰਗੇਿਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਇਨਾਮਾਾਂ ਿਾਹੀ ਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਨਵੇਂ ਆਇਆਾਂ ਦੇ ਪਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ 

ਅਰਭਨੰਦਨਕਾਿੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਰਨਭਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਿੋਲ ਨੰੂ ਉਚੱਾ ਚੁੱਕਾਾਂਗੇ।” 

Muhammad Yaseen, ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਇੰਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਐਾਂਡ 

ਮਲਟੀਕਲਚਿਰਲਜ਼ਮ 

 

ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਊਕਮਿ ਿੈਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਅਵਾਿਡਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਿਆੂਤ ਦਆੁਿਾ ਐਲਬਿਟਾ 

ਸਿਕਾਿ ਸੱਰਭਆਚਾਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਭਿ 

‘ਚ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿਰਦਆਾਂ ਬਹ-ੁ

ਸੱਰਭਆਚਾਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਿੋਧੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਾਿਵਾਈਆਾਂ ਨੰੂ ਜਾਿੀ ਿੱਖ ਿਹੀ 

ਹੈ।  

 

ਇਨਾਮਾਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰੋਗਿਾਮ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕਈ ਤਿੀਰਕਆਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਰਜੰਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿਕਾਿ ਨਵੇਂ 

ਆਇਆਾਂ  ਨੰੂ ਐਲਬਿਟਾ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਘਿ ਆਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ‘ਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਫੇਅਿਨੱੈਸ ਫਾਿ ਰਨਊਕਮਿਜ਼ ਆਰਫਸ ਿਾਹੀ ਾਂ ਐਲਬਿਟਾ ਰਵਦੇਸ਼ੀ 

ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਿਾਾਂ (ਰਡਗਿੀਆਾਂ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ‘ਚ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਿਕੁਾਵਟਾਾਂ ਨੰੂ ਰਮਟਾਉਣ ਦਆੁਿਾ 

ਨਵੇਂ ਆਇਆਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਿ ੇਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੰਮ ‘ਤੇੁ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ -  ਰਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਭਾਵਨਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਵਰਦਆ ਅਤੇ ਤਜ਼ਿਬ ੇਦਾ 

ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। 

 

ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਰਿਕਵਿੀ ਪਲੈਨ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਸਿਕਾਿ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਐਲਬਿਟਾ ‘ਚ 

ਆਉਣ, ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ, ਰਬਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿਨ ਅਤੇ ਵਧੇਿ ੇਜੌਬਾਾਂ ਪੈਦਾ 

ਕਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਨਵੀ ਾਂਆਾਂ ਧਾਿਾਵਾਾਂ ਦਆੁਿਾ  

ਸਿਕਾਿ ਿਕੁਾਵਟਾਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਾਂ ‘ਚ ਜੌਬਾਾਂ ਪੈਦਾ ਕਿਨ ਵਾਲੇ 

ਇੰਮੀਗਿੈਂਟਾਾਂ ਨੰੂ ਜੀ ਆਇਆਾਂ ਕਰਹਣ ਦੀਆਾਂ ਨੀਹਾਾਂ ਧਿਨ ਦਆੁਿਾ ਪੇਂਡੂ ਐਲਬਿਟਾ ਨੰੂ 

ਮੁੜ-ਜੀਰਵੰਤ ਕਿਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿ ਿਹੀ ਹ।ੈ  

 

 

ਫੌਰੀ ਤੱਥ  

 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖੱਲ੍ੀਆਾਂ ਹਨ। 

 ਇਨਾਮਾਾਂ ‘ਚ ਨੌਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਊਰਨਟੀਜ਼ ਐਨਹਾਾਂਸਮੈਂਟ 

ਅਵਾਿਡ, ਇੰਨਕਲੂਰਸਵ ਵਿਕਪਲੇਸਜ਼ ਅਵਾਿਡ, ਐਾਂਟਿਪਰੀਰਨਊਿੀਅਲ ਸਰਪਿਟ 

ਅਵਾਡਿ, ਯੰਗ ਲੀਡਿ ਅਵਾਿਡ, ਰਨਊਕਮਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਵਾਿਡ, ਕਿੀਅਿ ਐਾਂਡ 
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ਅਕੈਡਰਮਕਸ ਕੰਟਿੀਰਬਊਸ਼ਨ ਅਵਾਿਡ, ਸਟਡੂੈਂਟ ਇੰਸਪੀਿੇਸ਼ਨ ਅਵਾਿਡ, ਵੂਮੈੱਨ 

ਰਨਊਕਮਿ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਵਾਿਡ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਿ ਸਰਪਿਟ ਅਵਾਿਡ। 

 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਾਂ ਜ਼ਿਿੂੀ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਿਟਲ  ਦਆੁਿਾ ਦਾਖਲ 

ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ। 

 ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਿਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਿੂ:. 

o ਇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇ (ਕੋਈ ਗਿੁੱਪ ਜਾਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀ ਾਂ) 

o ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਪਰਹਲਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਾਪਤ-

ਕਿਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ  

o ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਜਨਰਮਆ ਹੋਵੇ (ਪਿੰਤੂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ 

ਿਰਹੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ)ੈ 

o ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਜਾਾਂ ਰਸਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ 

o ਕੋਈ ਅਪਿਾਰਧਕ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਰਜਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਰਮਲੀ ਹੋਵੇ 

o ਕੋਈ ਚਰੁਣਆ ਹੋਇਆ ਅਰਧਕਾਿੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 

o ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਲਬਿਟਾ ‘ਚ ਿਰਹੰਦਾ ਹੋਵੇ 

o ਐਲਬਿਟਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਹੋਣ 

 

 


