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 ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 
 

1 ਨਿਲੀਅਿ ਐਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪ ੁੱਜਤਯੋਗਤਾ 

ਭ ਗਤਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਗ ੇ

09 ਫਿਵਿੀ, 2023  ਮੀਡੀਆ ਇਨਕੁਆਿੀਆਂ 

ਇਕ ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੇਿੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 

ਲਈ ਐਨਿੋਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 100 ਡਾਲਿ ਦੇ ਛੇ ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ 

ਆਪਣੇ ਪਰਹਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਰਚਤ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ 96 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਦੀ ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਿਾਹਤ ਨੂੂੰ  

ਦਿਸਾਉਦਂ ੇਹਨ। 

ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਆਿਰਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਸਿਾਪਤ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਪਿੂੰਤੂ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਿਾਂ ਨੂੂੰ  

ਗਿਮ ਿੁੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂੰਘਿਸ਼  ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ। ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ 

ਅਫੋਿਡੇਰਬਰਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਐਲਬਿਟਾ ਨੂੂੰ  ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਿੁੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਅੂੰਦਿਨੂੀ ਮਹਾਿਤ ਅਤੇ ਸਿੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਰਦਆਂ ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰਨਿਰਵਘਨ ਰਨਪਟਾਿੇ 

ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਿਜ਼ੀ ਰਸਸਟਮ ਰਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਿਾਂ, ਸੀਨੀਅਿਾਂ ਅਤੇ ਸੌਰਖਆਂ 
ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮੇਂ ਰਸਿ ਉਹ ਮਦਦ ਪਰਦਾਨ ਕਿੇ, ਰਜਸਦੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੂੰਬਿ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਚੋਂ ਰਸਿਫ ਇਕ ਹੈ, ਰਜਹੜੇ ਇਸ 

ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਸੂੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੁੱਢਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਹਣੁ ਹਿਕਤ ‘ਚ ਹਨ। 

“ਮੈਨੂੂੰ  ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਸਿਕਾਿੀ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਰਜੂੰਨ੍ਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਉੁੱਪਿ ਰਬਨਾਂ 

ਰਕਸੇ ਵਾਧੂ ਖਿਚੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਦੋ ਮਹੀਰਨਆਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਵਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਕਾਿ-ਦਾ ਇਕ-

ਪਰਹਲਾ ਪੋਿਟਲ ਰਵਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਇਕ ਹੋਿ ਸਬੂਤ ਹੈ ਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਈਆਂ ਨਾਲ 

ਅਸੀ ਂਆਪਣ ੇਰਨਪਟਾਿਾ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਰਨਕੀਕਿਨ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੁੱਚ ਦਿਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁੱਲ ਅਤੇ ਵਧੇਿੇ ਯੂਜ਼ਿ-

ਫਿੈਂਡਲੀ ਟਲੂ ਪਰਦਾਨ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਜਹੜੇ ਐਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੂੰਗੇਿੇ ਮੁੁੱਲ ਅਤੇ ਪਰੀਣਾਮ ਮੁਹੁੱਈਆ 

ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।” 

Nate Glubish, ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਡਂ ਇੂੰਨੋਵੇਸ਼ਨ 
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“ਐਲਬਿਟਾ ਨੂੂੰ  ਪੁੁੱਜਤਯੋਗ ਬਣਾਈ ਿੁੱਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਿ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਿ ਮੀਲ ਪੁੱਿਿ ਹੈ। 

ਇਕ ਰਮਲੀਅਨ ਬੁੱਚੇ, ਸੀਨੀਅਿ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਉਪਿਲੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਹਣੁ ਮਰਹੂੰਗਾਈ 

ਦੇ ਚਣੁੌਤੀਪੂਿਨ ਦਬਾਅ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਿੋਲ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਿਕਾਿ ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਉਪਿ ਕੇਂਦਰਿਤ ਿਰਹ ਿਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਅਸੀ ਂਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 

ਵਧੇਿੇ ਿਾਹਤ ਭਾਲਣਾ ਜਾਿੀ ਿੁੱਖਾਂਗੇ।” 

Matt Jones, ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਅਫੋਿਡੇਰਬਰਲਟੀ ਐਡਂ ਯੁਰਟਰਲਟੀਜ਼ 

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਿਹੇ ਇਕ ਰਮਲੀਅਨ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ‘ਚੋਂ 300,000 ਸਵੈ-ਐਨਿੋਲ 

ਹੋਏ ਅਤੇ 700,000 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਨੇ ਪੋਿਟਲ ਿਾਹੀ ਂਅਿਜ਼ੀਆਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ। ਪੋਿਟਲ ਿਾਹੀ ਂਅਿਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ‘ਚੋਂ 

650,000 ਤੋਂ  ਵਧੇਿੇ ਆਪਣਾ ਪਰਹਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਚੁੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਬਾਕੀ ਿਰਹੂੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਰਦਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪਰਹਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਲੈਣਗ।ੇ 

600 ਡਾਲਿ ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਲਿਾਂ ‘ਚ ਹੋਿ ਵਾਧਾ ਕਿਦੇ ਹਨ ਰਜਹੜੇ ਐਲਬਿਟਾ 

ਰਨਵਾਸੀ ਅਫੋਿਡੇਰਬਰਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਤਰਹਤ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਿਹੇ ਅਤੇ ਬਚਾ ਿਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਅੂੰਦਾਜ਼ਨ 900 ਡਾਲਿ ਦੀ ਬੁੱਚਤ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਰਫਊਲ ਟੈਕਸ ਮੁਅੁੱਤਲੀ, ਰਬਜਲੀ ਉੁੱਪਿ ਰਿਬੇਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਮੂਲ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮਾ ਂਦੇ ਬੈਨੇਰਫਟ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੁੱਕ ਰਨੁੱ ਜੀ ਸਵਾਿੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ 

ਇੂੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਿੋਕ ਦਆੁਿਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਾ ਂਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਫਡੂਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਗਿੁੁੱਪਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਧੀਕ 

ਰਵੁੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਘੁੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਰਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਪਾਸ ਪਰੋਗਿਾਮ ਲਈ ਵਧੇਿੇ ਫੂੰਰਡੂੰਗ 

ਰਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਰਨੁੱ ਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੂੂੰ  ਸੂਚੀਬੁੱਧ ਕੀਤਾ। 

ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਧ ਫਲੁ ਿਹੀ ਆਿਰਿਕਤਾ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ, ਰਕ ਸੂਬਾ 

ਸੂੰਤੁਲਨ ਬੁੱਜਟ ਸਰਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵੁੱਤੀ ਸਰਿੁੱਤੀ ‘ਚ ਹ,ੈ ਰਜਸਨੇ ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਨੂੂੰ  ਿਾਹਤ ਪੇਸ਼ ਕਿ ਸਕਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਮਰਹੂੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸੂੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੁੱਗੇ 

ਆਪਣਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਚੂੰਗੇਿੀ ਤਿ੍ਾਂ ਕਿ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। 

ਫੌਰੀ ਤੁੱਥ  

• ਪੋਿਟਲ  ਖੁੁੱਲ੍ਣ ਦੇ ਪਰਹਲੇ 24 ਘੂੰਰਟਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ 140,000 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਅਿਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 

ਸਫਲਤਾ ਸਰਹਤ ਰਨਪਟਾਿਾ ਹੋਇਆ ਰਜਸ ਨਾਲ 190,000 ਬੁੱਰਚਆਂ ਅਤੇ 65,000 ਸੀਨੀਅਿਾਂ ਦੀ 

ਮਦਦ ਹੋਈ। 

• 31 ਜਨਵਿੀ ਨੂੂੰ  575,000 ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੁੱਧੇ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟਾਂ ਜਾਂ 

ਚੈੁੱਕਾਂ ਿਾਹੀ ਂਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਰਜਸ ਨਾਲ 400,000 ਤੋਂ ਵਧਿੇੇ ਸੀਨੀਅਿਾਂ ਅਤੇ 174,000 ਤੋਂ ਵਧੇਿੇ 

ਬੁੱਰਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। 
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• ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਵੁੱਡ-ਆਧਾਿੀ ਅਤੇ ਸੇਰਧਤ ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਿਾਹਤ ਪਰੋਗਿਾਮਾ ਂਬਾਿੇ 

ਆਨਲਾਈਨ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬੁੱਰਚਆਂ, ਸੀਨੀਅਿਾਂ ਅਤੇ ਸੌਰਖਆਂ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨਾਂ 

• 8 ਫਿਵਿੀ ਤੁੱਕ 950,000 ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮਾਰਪਆਂ ਜਾਂ 
ਸਿਪਰਸਤਾਂ ਨੇ ਛੇ ਤੁੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ 100 ਡਾਲਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਰਹਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 

o ਇਨ੍ਾ ਂ‘ਚ 469,000 ਬੁੱਚੇ, 380,000 ਸੀਨੀਅਿ ਅਤੇ 118,000 ਸੌਰਖਆਂ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਰਜਹੜੇ ਮੂਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਰਜਵੇਂ  AISH,  

ਇਨਕਮ ਸੁਪੋਿਟ ਅਤੇ ਪਰਸਨਜ਼ ਰਵਦ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਰਡਸਏਰਬਰਲਟੀ (PDD) ਪਰੋਗਿਾਮ ਉੁੱਪਿ 

ਹਨ।  

o ਹਣੁ ਤੁੱਕ, ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  96 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਚ 

ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੁੱਰਕਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਰਕ ਪੂਿੇ ਛੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੌਿਾਨ ਕੁੁੱਲ ਤਕਿੀਬਨ 500 

ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਇਸ ਿਾਹੀ ਂਰਦੁੱਤਾ ਰਗਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਿੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਸੁੱਧੇ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟਾਂ ਜਾਂ ਚੈੁੱਕਾਂ ਿਾਹੀ ਂਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੁੱਕੇ ਹਨ, 

ਰਜੂੰਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਿਪੂ ‘ਚ 27 ਜਨਵਿੀ ਤੋਂ  ਪਰਹਲਾਂ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਿ ਲਏ ਸਨ। ਰਜਹੜੇ ਐਲਬਿਟਾ 

ਰਨਵਾਸੀ 27 ਜਨਵਿੀ ਤੋਂ ਮਗਿੋਂ ਐਨਿੋਲ ਹੋਏ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਅਿਜ਼ੀਆਂ ਭਿਨ ਦੇ 10 ਰਦਨਾ ਂਦੇ 

ਅੂੰਦਿ ਅੂੰਦਿ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ 

• ਆਪਣੀਆਂ ਅਿਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ‘ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਇਹ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ:: 

o ਵੇਿੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਟਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੂੰ  1-844-643-2789 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।. 

o ਅਫੋਿਡੇਰਬਰਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਾਈਨ 1-844-644-9955 'ਤੇ ਫਨੋ ਕਿ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

o ਰਕਸੇ ਿਰਜਸਟਿੀ ਏਜੂੰਟ ਜਾਂ ਐਲਬਿਟਾ ਸੁਪੋਿਟਸ ਸੈਂਟਿ ‘ਤ ੇ50 ਲੁਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ 

ਵਧੇਿੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਿ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।            

ਸਾਿੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਰਹੂੰਗਾਈ ਿਾਹਤ  

• ਿਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੀਆਂ ਹੋਿ ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

o ਰਬਜਲੀ ਰਿਬੇਟਾਂ ‘ਚ ਕੁੁੱਲ 500 ਡਾਲਿ। 

o ਅੂੰਦਾਜ਼ਨ ਰਫਊਲ ਟੈਕਸ ਿਾਹਤਾਂ ‘ਚ ਡਿਾਈਵਿਾਂ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਲਿ। 

o ਮੂਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮਾ ਂਰਜਵੇਂ AISH, ਇੂੰਨਕਮ ਸੁਪੋਿਟ, ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਬੈਨੇਰਫਟ ਅਤੇ 

ਐਲਬਿਟਾ ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ ਫੈਰਮਲੀ ਬੈਨੇਰਫਟਾਂ ‘ਚ ਛੇ ਪਰਰਤਸ਼ਤ ਸੂਚੀਕਿਨ ਵਾਧੇ। 

o ਕੁਦਿਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਬਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸੁਿੁੱਰਖਆ। 

o ਰਨੁੱ ਜੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਰਜਹੜੀਆਂ ਇਕੁੱਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜੇਬਾਂ ‘ਚ ਵਧੇਿੇ ਪੈਸਾ ਿੁੱਖ ਸਕਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਿਨਗੀਆਂ। 

• ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਰਤੂੰਨ-ਸਾਲਾ 2.8 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਦੀ ਅਫੋਿਡੇਰਬਰਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗ 

ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭਰਵੁੱਖ ਰਵਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੇ ਿਰਹਣਗੇ। 



 
Classification: Public 

o ਇੂੰਨ੍ਾ ਂ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕੁਦਿਤੀ ਗੈਸ ਰਿਬੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰਫਊਲ ਟੈਕਸ ਿਾਹਤ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ 

ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਸਸਟਮ ਦਾ ਸੂਚੀਕਿਨ 

ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ। 

• ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ  ਨੇ ਬੁੱਰਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਫੈਡਿਲ ਸਿਕਾਿ 

ਨਾਲ ਇਕ ਐਗਿੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਮਾਰਪਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਤਰਹਤ ਇਕ ਫੁੁੱਲ-ਟਾਈਮ 

ਬੁੱਚੇ ਵਾਸਤੇ 450 ਡਾਲਿ ਤੋਂ 635 ਡਾਲਿ ਤੁੱਕ ਮਾਰਸਕ ਬੁੱਚਤ ਕਿੇਗਾ। 

ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  

• ਆਪਣ ੇਵੇਿੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਟਂ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੁੱਪ ਕਿੋ ਜਾਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਚੈੁੱਕ ਕਿੋ 
• ਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਰਦਉ 

• ਅਫੋਿਡੇਰਬਰਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ  

ਿਲਟੀਿੀਡੀਆ 

• ਵੀਡੀਉ: ਆਪਣ ੇਪੁੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਰਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ  

 

https://www.alberta.ca/affordability-action-plan.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3ErdhDf6DJ8&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cf081f34ab2d3401f5d5008db0ac510ee%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638115613721851046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pExEIs3cEFllVJ1iGYm5tb4u9OlLlRcybUJa%2B7ocYnk%3D&reserved=0

