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22 ਜੂਨ, 2022 ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱਛਗ ੁੱਛ 

ਜ ਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ ਰ ੂਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਗਮਲੀਅਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਗਬਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ 

ਖਰਗਿਆਂ ਗਵਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਗਬਜਲੀ ਦੇ ਗਬਲਾਂ ਤੇ ਗਰਬੇਟ ਗਮਲਣੀ ਸ਼ ਰ ੂਹੋ 

ਜਾਵੇ ੀ। 

1.9 ਗਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਘਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗਬਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਜ ਲਾਈ, ਅ ਸਤ ਅਤੇ ਸਤੂੰਬਰ ਦੇ 

ਗਬਜਲੀ ਗਬਲਾਂ ਤੇ $50 ਦਾ ਮਾਗਸਕ ਕਰੈਗਡਟ ਗਮਲੇ ਾ, ਗਜਹੜਾ ਗਕ ਕ ੁੱਲ $150 ਦੀ ਰੀਬੇਟ ਹੋਵੇ ੀ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ $300 ਗਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰੀਬੇਟ ਪਰੋ ਰਾਮ ਉਨ੍ਾਂ ਉੁੱਿ ਯੂਗਟਗਲਟੀ ਖਰਗਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ 

ਗਵਿ ਮਦਦ ਕਰੇ ਾ, ਗਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਪਗਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਗਪਛਲੇ ਮਹੀਗਨਆਂ ਦੌਰਾਨ 

ਕਰਨਾ ਗਪਆ ਹੈ। 

ਟ੍ਬਜਲੀ ਿੀਬੇਰ 

ਯੋ  ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗਬਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ $50 ਦੀ ਰੀਬੇਟ ਗਮਲ ਜਾਵੇ ੀ। ਯੋ  ਯੂਗਟਗਲਟੀ ਗਬਲਾਂ ਤੇ 

ਇਹ ਗਸੁੱਧੀ ਲਾ ੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਕ ਜ ਲਾਈ ਗਵਿ ਰੀਬੇਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਗਕਸੇ 

ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

ਹਰ ਗਬਲ ਤੇ ਰੀਬੇਟ ਇਕ ਲਾਈਨ "GOA Utility Commodity Rebate,” ਰਾਹੀ ਂਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ੀ, ਅਤੇ 

$50 ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹ ਰੀਬੇਟ ਅ ਸਤ ਅਤੇ ਸਤੂੰਬਰ ਗਵਿ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ੀ, ਗਜਹੜੀ ਗਕ ਕ ੁੱਲ $150 ਬਣੇ ੀ। 

ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਗਕਸੇ ਦੀ ਯੂਗਟਗਲਟੀ ਪਰਦਾਤਾ ਕੂੰਪਨੀ ਦੇ ਗਬਗਲੂੰ  ਸਾਈਕਲ ਮ ਤਾਬਕ ਵੁੱਖੋ ਵੁੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

ਗਜਹੜ ੇਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਲੁੱ ਦਾ ਹੈ ਗਕ ਉਹ ਯੋ ਤਾ ਮਾਪਦੂੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਪਰ ਜ ਲਾਈ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੁੱਕ 

ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੀਬੇਟ ਨਹੀ ਂਗਮਲੀ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  ਯੂਟਿਟਿਿੀ ਕਨਟਿਊਮਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਗ ਿੀ ਕੁਦਿਤੀ ਗੈਿ ਿੀਬੇਰ 

ਗਬਜਲੀ ਰੀਬੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ ਦਰਤੀ  ੈਸ ਤੇ ਗਮਲਣ ਵਾਲੀ ਰੀਬੇਟ ਖਰਗਿਆਂ ਗਵਿ ਕ ੁੱਝ ਗਨਸ਼ਗਿਤਤਾ ਗਲਆਵੇ ੀ 

ਅਤੇ ਯੋ  ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਤੂਬਰ ਗਵਿ ਸ਼ ਰ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਯੂਰੋਪ-ਸਟਾਈਲ ਵਾਧੇ 

ਤੋਂ ਸ ਰੁੱਗਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ ੀ। ਕ ਦਰਤੀ  ੈਸ ਰੀਬੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵ ੇਜਲਦੀ ਅਨਾਊਸਂ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ੇ। 

ਿੁੱਖ ਤੱਥ 



• ਸਾਰ ੇਯੂਗਟਗਲਟੀ ਖਪਤਾਕਾਰ, ਗਜਹੜ ੇਇਸ ਵਕਤ ਗਬਜਲੀ ਗਸਸਟਮ ਨਾਲ ਜ ੜ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਗਜਨ੍ਾਂ ਨੇ 

ਗਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 250 ਮੈ ਾਵਾਟ ਗਬਜਲੀ ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਬੇਟਾਂ 

ਵਾਸਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯੋ  ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

• ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਗਰਬੇਟ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਬਜਲੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਗਟਗਲਟੀ ਪਰਦਾਤਾ 

ਕੂੰਪਨੀਆ ਦੇ ਗਬਲਾਂ ਤੇ ਕਰੈਗਡਟ ਵਜੋਂ ਗਮਲੇ ੀ। 

• ਰੀਬੇਟ ਗਬਜਲੀ ਗਬਲਾਂ ਤੇ ਇਕ ਵੁੱਖਰੀ ਲਾਈਨ “GOA Utility Commodity Rebate” ਦ ੇਤੌਰ 

ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ੀ। 

• ਖਪਤਕਾਰ ਗਤੂੰਨ ਮਹੀਗਨਆਂ ਤੁੱਕ ਲ ਾਤਾਰ $50 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ,ੇ ਅਤੇ ਗਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਰੀਬੇਟਾਂ ਜ ਲਾਈ ਦੇ ਗਬਜਲੀ ਗਬਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ ਰ ੂਹੋਣ ੀਆਂ। 

• ਗਜਹੜ ੇਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਲੁੱ ਦਾ ਹੈ ਗਕ ਉਹ ਯੋ ਤਾ ਮਾਪਦੂੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ ਲਾਈ ਦ ੇ

ਅੂੰਤ ਤੁੱਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੀਬੇਟ ਨਹੀ ਂਗਮਲੀ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੂਟਿਟਿਿੀ ਕਨਟਿਊਮਰ ਐਡਵੋਕੇਟ 

ਨਾਲ 310-4822 ਉੁੱਤੇ ਜਾਂ UCAhelps@gov.ab.ca ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿੰਬੰਟ੍ਿਤ ਜ ਣਕ ਿੀ 

• Energy Affordability Programs 

ਿੰਬੰਟ੍ਿਤ ਖਬਿ ਾਂ 

• ਕਰੀਬ 2 ਗਮਲੀਅਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਊਰਜਾ ਰੀਬੇਟਾਂ ਦੇਣਾ(20 ਅਪਰੈਲ, 2022) 

  

ਿੀਡੀਆ ਪੁੱਛਟ੍ਗੱਛ 

ਰੇਲਿ ਹ ਈਡਜ਼ (Taylor Hides) 

587 590 3850 

ਪਰੈੁੱਸ ਸਕੁੱਤਰ 

  

 
ਇਹ ਅਨਾਊਸਂਮੈਂਟ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਨਊਜ਼ ਰਮੂ 

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

ਅਨਸਬਕਰਾਈਬ ਕਰ ੋ
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