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 اعالمیہ  خبروں کا 
 

 اپنی رائے دیں: جدید، ڈیجیٹل خدمات 

  میڈیا انکوائریز    2023 ،  جنوری 03

البرٹنز کو آن الئن سروے میں آن الئن سرکاری خدمات تک رسائی حاصل کرنے  
کے لیے اپنی ضروریات، توقعات اور ترجیحات کے بارے میں اپنی رائے دینے  

 کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ 

  ڈرائیور کے الئسنس کی تجدید   رہائش اور بچوں کی دیکھ بھال کی تالش ہو یا  قابل استطاعتہو،  کو سنبھالنے کا کام   چاہے فوائد 
 ڈیجیٹل حل استعمال کر رہے ہیں۔    پہلے سے کہیں زیادہ زالبرٹن    ہو، کا  کام   کاری

  وجی  اہم ہے کہ حکومت ٹیکنال اختراعی شعبہ صوبے کے معاشی تنوع میں ایک محرک قوت ہے۔ یہ   اور   ٹیکنالوجی   کا   البرٹا

اس لیے البرٹا کی حکومت اپنی خدمات کو جدید بنانے کے لیے ایک ڈیجیٹل حکمت عملی    رفتار برقرار رکھے، اپنی   ساتھ   کے 

  ڈیجیٹل     اور  میں جدت  خدمات کی فراہمی کے لیے حکومت بھرہوشیاراور  تر تیار کر رہی ہے۔ یہ حکمت عملی بہتر، تیز 

 گی۔   مہیا کرے   ٹیکنالوجیز 

اداروں، صحت کی   پوسٹ سیکنڈری البرٹا کی حکومت ٹیکنالوجی کی صنعت کے رہنماؤں،  عوامی آن الئن سروے کے عالوہ، 
 ان کے خیاالت ، تک کمیونٹیز )انڈیجنس(   سودیشی تنظیموں اور  

   کر سکتے  بات چیت کیسے ساتھ بہتر طریقے سے    محکموں کے  سرکاری   کے  البرٹا   وہ   کہ  ،گی پہونچے  سننے کے لیے  
کو تشکیل دینے میں مدد کریں     (Alberta’s Digital Strategy)     ڈیجیٹل حکمت عملی    کی البرٹا  بصیرتیں   کردہ  ۔ جمع  ہیں

 گی۔ 

 جنوری تک دستیاب ہوگا۔   24  کے لیے زالبرٹن  یہ سروے، کے لیے کرنےمکمل 

 ق فوری حقائ

اور ٹیکنالوجی اور   طریق کار  تکنیکی ٹیموں،   (Alberta’s Digital Strategy)ڈیجیٹل حکمت عملی  کی   لبرٹا ا •

 ۔ اختراع کے لیے حکومت کے مجموعی نقطہ نظر کو جدید بنانے میں صوبے کی رہنمائی کرے گی

اور بچوں کی دیکھ بھال     کی ضرورت اور سفر کرنے   کرنے   تعین  کام سے چھٹی کے وقت ،آن الئن خدمات چونکہ   •

   وں کی بچت ہوتی ہے۔پیس کے وقت اور   زالبرٹن اس لیے   تی ہے،  کے انتظامات کرنے کی ضرورت کو ختم کر 

سے زیادہ آن   70البرٹنس کے لیے فی الحال  ، کسی بھی وقت، کہیں بھی، کسی بھی ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے •

 دمات دستیاب ہیں ۔  الئن سرکاری خ

o ہیں۔  ہو چکی  آن الئن منتقل   خدمات    سرکاری  30    ، اب تک سے 2019سم بہار مو 

o اختراع   اور  فی الحال، ٹیکنالوجی(Technology and Innovation)   دیگر محکموں کے ساتھ مل کر کام

 سکے۔ کیا جا   فراہم  الئنخدمات کو آن  اضافی     زیادہ سے   20سال میں  تاکہ آنے والے   کر رہی ہے 

o  تک،    2021دسمبر  سے   جنوریalberta.ca   فیصد     500رسائی میں  سے   ڈیوائس    موبائلذریعے   کے
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 ۔  ہے  اضافہ ہوا   فیصد سے زیادہ    300 خدمات کے استعمال میں    سرکاریساتھ ساتھ،   کے اضافہ 

o   اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سرکاری خدمات آن الئن   زفیصد کینیڈین  75حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ

 دستیاب ہونی چاہئیں۔  

  متعلقہ معلومات

  (Digital Strategy Engagement) ڈیجیٹل حکمت عملی شمولیت •

 

 اس اعالن کو آن الئن دیکھیں 

 حکومت البرٹا نیوز روم  

 حکومت سے رابطہ کری  

 (Unsubscribe)   ان سبسکرائب کریں 

https://www.alberta.ca/digital-strategy-engagement.aspx
https://www.alberta.ca/digital-strategy-engagement.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falberta.ca%2Frelease.cfm%3FxID%3D86227B604FDA6-E9A7-CA5D-8FE32B1FF9FB0066&data=05%7C01%7CAgnes.Nakitende%40gov.ab.ca%7C234454f23614404226ea08daedb8d936%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638083675406955865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CgOcgjO7kialH%2F03uMVYmO6jUOZTeYE%2FgG%2BbOC4o%2FPs%3D&reserved=0
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
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

