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ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਚਿਿ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਬਿਪਨ 

ਦੇ ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

03 ਅਗਸਤ, 2022  

ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 3,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸੱਸਿਅਕਾਂ ਨ ੂੰ  

ਮੁਫਤ, ਸੁਰ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਦਮਾਗ ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਸਵਕਾਸ ਸਸਿਲਾਈ 

ਦਆੁਰਾ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਨਿਾਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜ ਕੇਟਰਜ਼ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ (AECEA) ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਸੋਰਸ 

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕੁਆਸਲਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ (ARCQE) ਨ ੂੰ  $5.2 ਸਮਲੀਅਨ ਦੀ ਫੂੰਸਡੂੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਜੋ 

ਸੁਰ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਸੱਸਿਅਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਦਮਾਗ ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਬਾਰੇ 

ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਸਸੱਸਿਅਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਫੂੰਸਡੂੰਗ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਸਿਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨ ੂੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।   

$5.2 ਸਮਲੀਅਨ ਸਵੱਚੋਂ, $3.6 ਸਮਲੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਸਸੱਸਿਅਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਫੈਸਮਲੀ ਵੈਲਨੈਸ 

ਇਨੀਸੀਏਸਟਵ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰੇਨ ਸਟੋਰੀ ਸਰਟੀਸਫਕੇਸਨ ਕੋਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਹੈ। ਸਸੱਸਿਅਕਾਂ ਕੋਲ ਸਸਧਾਂਤ-ਤੋਂ-ਅਸਭਆਸ ਸੈਸਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਗਆਨ ਨ ੂੰ  ਕੋਰਸ ਤੋਂ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸਭਆਸ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਬਾਕੀ ਬਚੇ $1.6 ਸਮਲੀਅਨ 350 ਸੁਰ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਸੱਸਿਅਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪੇਸੇਵਰ ਸਵਕਾਸ 

ਅਤੇ ਸਸਿਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੁਰ ਆਤੀ ਸਸੱਸਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲ-ਦੇਿਭਾਲ 

ਸੈਸਟੂੰਗਾਂ ਸਵੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰੋਗਰਾਸਮੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਏਗਾ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਉਸਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦਂੀ ਹੈ। 

$5.2-ਸਮਲੀਅਨ ਫੂੰਸਡੂੰਗ, 2021-2022 ਸਵੱਚ $56 ਸਮਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਦੇ ਸਨਵੇਸ ਦਆੁਰਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 

ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੇਡ-ਇਨ-ਅਲਬਰਟਾ ਚਾਈਲਡ-ਕੇਅਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਸਹਤ ਸੁਰ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਫੂੰਸਡੂੰਗ ਕੈਨੇਡਾ-ਸਵਆਪੀ 

ਸੁਰ ਆਤੀ ਸਸੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ ਸਦਰਸਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪ ਰਕ ਹੈ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

ਸੰਬੰਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਫੈਡਰਲ-ਪਰਾਂਸਤਕ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 

• $10-ਪਰਤੀ-ਸਦਨ ਵੱਲ: ਸੁਰ ਆਤੀ ਸਸੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜ ਕੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ 

https://www.alberta.ca/federal-provincial-child-care-agreement.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Femployment-social-development%2Fcampaigns%2Fchild-care.html&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C768e02de95854faac2e508da756eeb2c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637951416486320363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=adKO6p%2FVJ3CuXMxbN7hCuFEcyaJBD0QB6K6acAEi%2B6k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faecea.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C768e02de95854faac2e508da756eeb2c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637951416486476574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TuySp6FP7JiRcosX9LrlFi1mMC9kQk7ak3X27226zzg%3D&reserved=0
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• ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕੁਆਸਲਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ  

• ਅਲਬਰਟਾ ਫੈਸਮਲੀ ਵੈਲਨੈਸ ਇਨੀਸੀਏਸਟਵ 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farcqe.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C768e02de95854faac2e508da756eeb2c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637951416486476574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tNDxnPbdZCXVfR2c1sZEEGuDUbspaH87ZFjmImgxaDA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertafamilywellness.org%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C768e02de95854faac2e508da756eeb2c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637951416486476574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MaB2pQRALJxhFjgcfMuiGXzivnws6SkAoli30Xv05D8%3D&reserved=0

