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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 

 

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹ:ੋ  ਆਧੁਨਿਕ, ਨਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ  
03 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱਛਰਗੁੱਛ 

ਇੁੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਵੁੱ ਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੂੰ ਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਲੋੜਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤ ੇਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਦਾ ਰਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁੱ ਰਚਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੁੱ ਭਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ 
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਪਰਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਕਤ ੇਵੁੱਧ ਰਡਜੀਟਲ ਹੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਕੈਟਰ ਸ ਬ ੇਦੇ ਆਰਰਿਕ ਰਵਰਭੂੰਨਤਾ ਰਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਪਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਰਕ ਸਰਕਾਰ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਧ ਰਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਰਡਜੀਟਲ ਰਣਨੀਤੀ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਰਬਹਤਰ, ਤੇਜ਼ ਅਤ ੇ

ਸਮਾਰਟ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਰਵੁੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤ ੇਰਡਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। 

ਜਨਤਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੋਸਟ-ਸੈਕੂੰਡਰੀ 
ਸੂੰਸਿਾਵਾਂ, ਰਸਹਤ ਸੂੰਸਿਾਵਾਂ ਅਤ ੇਇੂੰ ਰਡਜਨਸ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੁੱਕ ਇਸ ਬਾਰ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਰਵਚਾਰ ਸ ਣਨ ਲਈ ਪਹ ੂੰਚ ਕਰੇਗੀ ਰਕ 

ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਰਵਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਰਕਵੇਂ ਰਬਹਤਰ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਇੂੰਟਰਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਡਜੀਟਲ ਸਟਰੈਟੇਜੀ ਨ ੂੰ  ਰ ਪ ਦਣੇ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਸਰਵਖੇਣ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੁੱਕ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮ ੁੱ ਖ ਤੁੱਿ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਡਜੀਟਲ ਸਟਰੈਟੇਜੀ ਸ ਬ ੇਨ ੂੰ  ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ, ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਾ 
ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮ ੁੱ ਚੀ ਪਹ ੂੰ ਚ ਦੇ ਆਧ ਰਨਕੀਕਰਨ ਰਵੁੱ ਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। 
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• ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਛ ੁੱ ਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬ ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਅਤ ੇਯਾਤਰਾ ਅਤ ੇਬੁੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
• ਵਰਤਮਾਨ ਰਵੁੱ ਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਰਕਤ ੇਵੀ, ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ 

70 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
o ਬਸੂੰਤ 2019 ਤੋਂ, 30 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
o ਵਰਤਮਾਨ ਰਵੁੱ ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਰਵੁੱ ਚ 20 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਵਾਧ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਰਲਆਉਣ ਲਈ 

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਰਵਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
o ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੂੰਬਰ 2021 ਤੁੱਕ, alberta.ca ਦ ਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਵੁੱ ਚ 300 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੁੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਰਡਵਾਈਸ ਤੋਂ ਪਹ ੂੰ ਚ ਰਵੁੱ ਚ 500 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੁੱਕ 

ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ।  
o ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ 75 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕਨੇਡੀਅਨ ਇਹ ਕਰਹੂੰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੂੰਬੂੰ ਰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਰਡਜੀਟਲ ਸਟਰੈਟੇਜੀ ਏਨਗੇਜਮੈਂਟ 

 

 

ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਔਨਲਾਈਨ ਦਖੋੇ 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਨਊਜ਼ਰ ਮ 

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ  

ਅਨਸਬਸਕਰਾਈਬ ਕਰੋ  

 

https://www.alberta.ca/digital-strategy-engagement.aspx
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falberta.ca%2Fannouncements.cfm&data=05%7C01%7CAgnes.Nakitende%40gov.ab.ca%7C234454f23614404226ea08daedb8d936%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638083675406955865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DdiSrWwfeu%2Bd0t5V%2BreWKLH5NVZ3W4Halh7cm6RiLgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falberta.ca%2Fcontact.cfm&data=05%7C01%7CAgnes.Nakitende%40gov.ab.ca%7C234454f23614404226ea08daedb8d936%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638083675406955865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2WtkqNCtwjV9ftldHn%2Ft1rKsomGPJbDwNhTN7LZdatY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falberta.ca%2Fannouncements.cfm%3Femail%3Dagnes.nakitende%40gov.ab.ca%26xCode%3D106734&data=05%7C01%7CAgnes.Nakitende%40gov.ab.ca%7C234454f23614404226ea08daedb8d936%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638083675406955865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uU%2F9%2Fh2yDelIiUBH%2BZT58W2Bjcqwkdy9pRlhUSEylq8%3D&reserved=0

