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ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਐਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਿ੍ਾਂ ਦੇ ਨਰਕਵਰੀ ਦੇ ਯਤਿਾਂ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾਂ 

 
19 ਅਗਸਤ 2022 

ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਗਿ ਾਂਟ ਦੇ ਿਪੂ ‘ਚ 5 ਰਿਲੀਅਿ ਡ ਲਿ ਤੋਂ ਵਧੇਿ ੇਦੀ ਿਕਿ ਹਿ ਉਿਿ ਦੇ ਐਲਬਿਟ  ਰਿਵ ਸੀਆਾਂ 

ਦੀ ਉਿ੍ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤ ੇਰਿਸ਼ੇੜੀਪੁਣ ੇਦੀਆਾਂ ਚਣੁਤੌੀਆਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਿੀ ਪਰ ਪਤ ਕਿਿ ‘ਚ ਸਹ ਇਤ  

ਕਿੇਗੀ। 

ਬੀਤ ੇਰਤਿੰਿ ਸ ਲ ਾਂ ਤੋਂ ਐਲਬਿਟ  ਸਿਕ ਿ ਿਸ਼ੇੜੀਪੁਣੇ ਅਤ ੇਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਦੇ ਕੇਅਿ ਦ  ਇਕ ਰਵਸਰਤਰਤ ਰਿਕਵਿੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਸਸਟਿ ਉਸ ਿਿ 

‘ਚ ਲੱਗੀ ਚਲੀ ਆ ਿਹੀ ਹੈ। ਸਥ ਿਕ ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਸਿੰਸਥ ਵ ਾਂ ਵੱਡੇ ਿਪੂ ‘ਚ ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਰਿਕਵਿੀ ਉਸ ਿਿ, ਹੋਿ ਵਧੇਿ ੇਐਲਬਿਟ  ਰਿਵ ਸੀਆਾਂ 

ਿੂਿੰ  ਰਿਕਵਿੀ ਵ ਸਤੇ ਯਤਿ ਕਿਿ ‘ਚ ਿਦਦ ਕਿਿ ਅਤ ੇਿਸ਼ੇੜੀਪਣੁ ੇਤੇ ਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪੈਦ  ਹੁਿੰਦੇ ਸ ਿ ਹੀ ਿੋਕਥ ਿ ਕਿਿ ਲਈ 

ਜ਼ਿਿੂੀ ਹਿ।  

ਇਹ 5 ਰਿਲੀਅਿ ਡ ਲਿ ਿਵੀ ਾਂ ਗਿ ਾਂਟ ਫਿੰਰਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਐਲਬਿਟ  ਭਿ ‘ਚ 27 ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਸਿੰਸਥ ਵ ਾਂ ਿੂਿੰ  ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਪੱਧਿ ‘ਤੇ ਰਿਕਵਿੀ-

ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੇਅਿ ਪਰਦ ਿ ਕਿਿ ਵ ਸਤੇ ਸਹ ਇਤ  ਕਿਿਗੇ। ਇਸ 5 ਰਿਲੀਅਿ ਡ ਲਿ ਰਵਚੋਂ 3 ਰਿਲੀਅਿ ਡ ਲਿ ਉਿ੍ ਾਂ ਐਲਬਿਟ  ਰਿਵ ਸੀਆਾਂ 

ਦੀ ਸਹ ਇਤ  ਕਿਿਗੇ ਰਜਹੜੇ ਿਸ਼ੇੜੀਪੁਣੇ ਅਤ ੇਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਦੀਆਾਂ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ, ਸਿ ਰਜਕ ਇਕਲ ਪੇ ਅਤੇ ਸਦਿੇ ਤ ੇਖ ਣ ਪੀਣ ਦੀਆਾਂ 

ਗੜਬੜੀਆਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਿਕਵਿ ਕਿ ਿਹੇ ਹਿ। ਇਕ ਹੋਿ 1.5 ਰਿਲੀਅਿ ਡ ਲਿ ਉਿ੍ ਾਂ ਸਿੰਸਥ ਵ ਾਂ ਦੀ ਸਹ ਇਤ  ਲਈ ਹੋਣਗ ੇਜੋ ਬੱਰਚਆਾਂ ਅਤ ੇ

ਿਵਯੁਵਕ ਾਂ ਿੂਿੰ  ਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤ ੇਤਿੰਦਿਸੁਤੀ ‘ਚ ਿਦਦ ਪਰਦ ਿ ਕਿ ਿਹੀਆਾਂ ਹਿ। ਅਿੰਤ ‘ਚ, 500,000 ਡ ਲਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਟ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ ਅਤ ੇ

ਿੈਰਟਸ ਕਰਿਊਰਿਟੀਆਾਂ ਦੀ ਸੱਰਭਆਚ ਿਕ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਢਕੁਵੇਂ ਪਰੋਗਿ ਿ ਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵ ਵ ਾਂ ‘ਚ ਿਦਦ ਕਿਿ ਲਈ ਹੋਣਗ।ੇ  

“ਜਦੋਂ ਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤ ੇਿਸ਼ੇੜੀਪੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤ ਾਂ ਸ ਡ  ਰਧਆਿ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ‘ਤ ੇਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁਿੰਦ  ਹੈ ਰਕ ਹਿੇਕ 

ਐਲਬਿਟ  ਰਿਵ ਸੀ ਿੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧ ਿਿ ਅਤ ੇਰਜਹੜੀਆਾਂ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਉਿ੍ ਾਂ ਿੂਿੰ  ਦਿਪੇਸ਼ ਹਿ, ਉਿ ੍ਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਿਕਲਣ ਦ  ਿੌਕ  ਪਰ ਪਤ ਹੋਵੇ। 

5 ਰਿਲੀਅਿ ਡ ਲਿ ਦੀ ਇਹ ਿਵੀ ਾਂ ਗਿ ਾਂਟ ਫਿੰਰਡਿੰਗ ਹੋਿ ਵਧੇਿ ੇਐਲਬਿਟ  ਰਿਵ ਸੀਆਾਂ ਿੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਿ ਿਰਸਕ ਤਿੰਦਿਸੁਤੀ 'ਚ ਸੁਧ ਿ ਰਲਆਉਣ, 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਰਿਊਰਿਟੀਆਾਂ ਿ ਲ ਸ ਕ ਿ ਤਰਿਕ ਿਪੂ 'ਚ ਿੁੱਝਣ ਅਤ ੇਪਰਿਵ ਿ ਾਂ ਿ ਲ ਜੁੜਿ ‘ਚ ਿਦਦ  ਕਿੇਗੀ।” 

Mike Ellis,ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਿਰਿਸਟਿ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਾਂਡ ਅਰਡਕਸ਼ਿ 

“ਬੱਰਚਆਾਂ ਅਤ ੇਿਵਯੁਵਕ ਾਂ ਦੀ ਤਿੰਦਿਸੁਤੀ ਲਈ ਉਿ੍ ਾਂ ਦੀ ਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤਿੰਦਿਸੁਤੀ ‘ਚ ਸਹ ਇਤ  ਕਿਿ ਾਂ ਹਣੁ ਵੀ ਅਤ ੇਆਉਣ ਵ ਲੇ 

ਸਿੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਹਤੁ ਿਹੱਤਵਪੂਿਿ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਕ ਿ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਹ ਪੂਿੰਜੀ-ਰਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਿ ‘ਚ ਹੋਿ ਵਧੇਿ ੇਿੌਜੁਆਿ ਐਲਬਿਟ  

ਰਿਵ ਸੀਆਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਾਂ ਬ ਕੀ ਿਰਹਿੰਦੀਆਾਂ ਰਜ਼ਿੰਦਗੀਆਾਂ ਲਈ ਿਜ਼ਬੂਤ ਿੀਹ ਾਂ ਉਸ ਿਿ ‘ਚ ਸਹ ਇਤ  ਪਰ ਪਤ ਕਿ ਸਕਣ ਿੂਿੰ  ਯਕੀਿੀ 

ਬਣ ਉਣਗੇ।” 

Matt Jones,ਰਿਰਿਸਟਿ ਆਫ ਰਚਲਡਿਿ’ਜ਼ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ 

ਐਲਬਿਟ  ਸਿਕ ਿ ਿਸ਼ੇੜੀਪੁਣੇ ਅਤ ੇਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਕੇਅਿ ਦ  ਇਕ ਅਰਜਹ  ਰਿਕਵਿੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਸਸਟਿ ਲ ਗ ਕਿਿ ਾਂ ਜ ਿੀ ਿੱਖ ਿਹੀ ਹ,ੈ 

ਰਜਹੜ  ਰਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ, ਕਰਿਊਰਿਟੀ-ਆਧ ਰਿਤ ਹ ੈਅਤ ੇਰਜਹੜ  ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਪਰਿਵ ਿ ਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਊਰਿਟੀਆਾਂ ਦੀ ਤ ਕਤ ਅਤੇ ਿੁੜ-

ਸਥ ਪਿ ‘ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। 



Classification: Public 
 

ਇਸ ‘ਚ ਪੁੱਜਤਯੋਗ ਕ ਊ ਾਂਸਰਲਾਂਗ ਅਤ ੇਪਹੁਿੰਚਯੋਗ ਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਹ ਇਤ  ‘ਚ ਰਵਸਥ ਿ ਰਲਆਉਣ ; ਸਿਕ ਿੀ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਫਿੰਡ ਕੀਤੇ ਇਲ ਜ ਦੇ 

8,000 ਿਵੇਂ ਸਥ ਿ ਾਂ ਦੇ ਵ ਧ ੇ‘ਚ ਸਹ ਇਤ   ਕਿਿੀ; ਸਿਕ ਿੀ ਤਿੌ ‘ਤੇ ਫਿੰਡ ਕੀਤੇ ਿਸ਼ੇੜੀਪੁਣੇ ਦੇ ਿੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲ ਜ ਲਈ ਿੋਜ਼ ਿ ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 

ਿੂਿੰ  ਖਤਿ ਕਿਿ ਾਂ, ਿਿੀਜ਼ ਾਂ ਿ ਲ  ਰਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਿਵੇਂ ਟਲੂ, ਰਿਕਵਿੀ ਐਕਸੈਸ ਐਲਬਿਟ  ਿੂਿੰ  ਬਣ ਉਣ ; ਅਤ ੇਿੁਕਸ ਿ ਿੂਿੰ  ਘਟ ਉਣ ਲਈ 

ਸੇਵ , ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਡਜੀਟਲ ਓਵਿਡੋਜ਼ ਰਿਸਪ ਾਂਸ ਰਸਸਟਿ (DORS) ਐਪ; ਿੇਜ਼ਲ ਿੈਲੋਕਸੋਿ ਪ ਇਲਟ; ਓਪੀਔਡ ਐਗੋਰਿਸਟ ਥੈਿੇਪੀ 'ਚ 

ਰਵਸਥ ਿ; ਅਤ ੇਟੀਕ  ਲਗ ਉਣ ਯੋਗ ਓਪੀਔਡ ਟਿੀਟਿੈਂਟ ਡਿੱਗ ਸਬਲੋਕੇਡ  ਦੇ ਸ ਿੇ ਖਿਚੇ ਦੀ ਪਿੂਤੀ ਕਿਿ ਾਂ ਸ਼ ਿਲ ਹੈ। 

ਫੌਰੀ ਤਥੱ  

• ਐਲਬਿਟ  ਸਿਕ ਿ ਸੂਬੇ ਭਿ ‘ਚ ਿਸ਼ੇੜੀਪੁਣੇ ਅਤ ੇਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਦੀਆਾਂ ਰਿਕਵਿੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ‘ਚ ਰਵਸਥ ਿ ਰਲਆਉਣ ਲਈ 

27 ਸਿੰਸਥ ਵ ਾਂ ਿੂਿੰ  5 ਰਿਲੀਅਿ ਡ ਲਿ ਤੋਂ ਵਧੇਿ ੇਿੁਹੱਈਆ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ।  

• ਇਹ ਫਿੰਰਡਿੰਗ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ‘ਚ ਸਹ ਇਤ  ਪਰਦ ਿ ਕਿਿ ਵ ਸਤ ੇ2021-22 ਦੇ ਬੱਜਟ ‘ਚ ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ 53 ਰਿਲੀਅਿ ਡ ਲਿ ਦੀ 

ਕੌਰਵਡ-19 ਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਿਸ਼ੇੜੀਪੁਣੇ ਦੀ ਫਿੰਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।  

• ਿਸ਼ੇੜੀਪੁਣ ੇਅਤ ੇਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਿ ਿਹ ੇਐਲਬਿਟ  ਰਿਵ ਸੀ ਸਹ ਇਤ , ਜ ਣਕ ਿੀ ਅਤ ੇਿੈਫਿਲ ਾਂ ਲਈ 211 

ਐਲਬਿਟ , ਅਰਡਕਸ਼ਿ ਹੈਲਪਲ ਈਿ ਜ ਾਂ ਿੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈਲਪਲ ਈਿ ਿ ਲ ਸਿੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  

• ਿਸ਼ੇੜੀਪੁਣ  ਅਤ ੇਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਗਿ ਾਂਟ ਾਂ  

• ਐਲਬਿਟ  ਰਿਵ ਸੀਆਾਂ ਲਈ ਰਵਸਥ ਿਤ ਿ ਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਹ ਇਤ  

• ਤਿੰਦਿਸੁਤੀ ਦੇ ਐਲਬਿਟ  ਿ ਡਲ ਵੱਲ ਿੂਿੰ  
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