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ਹੋਰ ਵਧੇਰ ੇਐਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਨਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਿਾਂ 
5 ਅਗਸਤ 2022 

ਰਿਿਾਏ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਐਲਬਿਟਾ ਭਿ ‘ਚ 80 ਤੋਂ ਵਧੇਿੇ ਿਰਿਊਰਿਟੀਆ ਂਤੱਿ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ। 

ਟੈਂਪਿੇਿੀ ਿੈਂਟ ਅਰਸਸਟੈਂਸ ਬਿੇੈਰਫਟ ਿੁਢਲੇ ਿੂਪ ‘ਚ ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਸੱਤ ਿੁੱ ਖ ਿੇਂਦਿਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਿੂ ਿੀਤ ੇਗਏ ਸਿ। ਇੰਿਹ ਾਂ ਬੈਿੇਰਫਟਾਂ ਿੰੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 

ਦੀਆ ਂਿਰਿਊਰਿਟੀਆ,ਂ ਰਜਵੇਂ ਏਅਿਡਿੀ, ਫੋਿਟ ਿੈਿਰਲਓਡ,  ਿੌਿੀ ਿਾਊਂਟੇਿ ਹਾਊਸ ਅਤ ੇਿੌਂਿਰਲਿ ਤੱਿ ਫੈਲਾਉਣ ਿਾਲ ਹੋਿ ਵਧੇਿੇ ਐਲਬਿਟਾ 
ਰਿਵਾਸੀਆ ਂਿੰੂ ਆਪਣਾਂ ਰਿਿਾਇਆ ਅਦਾ ਿਿਿ ‘ਚ ਿਦਦ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।  

“ਰਿਿਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉੱਤਿ ਵਿਤੋਂ ਸਟਰੌਂਗਿ ਫਾਊਂਡਸ਼ੇਿਜ਼: ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਪੱੁਜਤਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਿਣਿੀਤੀ ਦਾ ਇਿ ਿੂਲ ਭਾਗ 

ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਰਿਿਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਿੇਰਫਟ ਿੰੂ 80 ਤੋਂ ਵਧੇਿੇ ਿਰਿਊਰਿਟੀਆ ਂਤੱਿ ਫੈਲਾਉਣ ਿਾਲ ਹੋਿ ਵਧੇਿੇ ਲੋੜਵੰਦ ਐਲਬਿਟਾ ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿੰੂ 

ਇਸ ਿਰਹੰਗਾਈ ਦੌਿਾਿ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਿੰੂ ਵਧੇਿੇ ਪੱੁਜਤਯੋਗ ਬਣਾ ਸਿਣ ‘ਚ ਿਦਦ ਰਿਲੇਗੀ।” 

Josephine Pon, ਰਿਰਿਸਟਿ ਆਫ ਸੀਿੀਅਿਜ਼ ਐਡਂ ਹਾਊਰਸੰਗ 

“ਸਾਡ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਾਧ ਪਦਾਿਥ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੈਿਟਿ ਰਜ਼ਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਿਰਿਊਰਿਟੀਆ ਂ‘ਚ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਆਿਰਥਿ 

ਰਿਿਵਿੀ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸਬੂੇ ਦ ੇਇੰਿਹ ਾਂ ਖੇਤਿਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਿੈਿੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਿ ਪੇਂਡੂ ਐਲਬਿਟਾ ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਿੰੂ ਚੰਗੇਿੀ 
ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਸਾਡ ੇਵੱਲੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਹੀਆ ਂਿਾਿਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਅਸਥਾਈ ਰਿਿਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਿੇਰਫਟ ਜੋੜ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਿਾਇਆ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਹੰਗਾਈ ਦ ੇਵਧ ਿਹੇ ਖਿਰਚਆਂ ਿਾਲ ਜੂਝ ਿਹੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤ ੇਿਰਿਊਰਿਟੀਆ ਂਿੰੂ ਿਾਹਤ ਪਰਦਾਿ ਿਿੇਗੀ ਅਤ ੇਐਲਬਿਟਾ ਦ ੇਪੇਂਡੂ 
ਇਲਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਤਿੱਿੀ ਬਣਾਈ ਿੱਖਣ ਿੰੂ ਬੜਹਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ।” 

Nate Horner, ਰਿਰਿਸਟਿ ਆਫ ਐਗਿੀਿਲਚਿ, ਫੌਿੈਸਟਿੀ ਐਡਂ ਇਿਿਾਰਿਿ ਰਡਵੈਲਪਿੈਂਟ 

“ਅਸਥਾਈ ਰਿਿਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਿੇਰਫਟ ‘ਚ ਿਵੇਂ ਐਲਾਿ ਿੀਤ ੇਗਏ ਰਵਸਥਾਿ ਿਾਲ ਲੈੈੱਥਬਰਿੱਜ ਹਾਊਰਸੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੁਣ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਿੀ 
ਐਲਬਿਟਾ  ‘ਚ 30 ਵਧੇਿੇ ਿਰਿਊਰਿਟੀਆ ਂਿੰੂ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਿ ਿਿਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਿਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੀਤ ੇਗਏ ਸਿਿਾਿ ਦ ੇਪੰੂਜੀ -
ਰਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਧੰਿਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤ ੇਪੇਂਡੂ ਐਲਬਿਟਾ ਰਿਵਾਸੀਆ ਂਿੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਣੇ ਦੀ ਆਸ ਿਿਦ ੇਹਾਂ।” 

Robin James, ਸੀ ਏ ਓ, ਲੈੈੱਥਬਰਿੱਜ ਹਾਊਰਸੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ 

“ਬੈਿੇਰਫਟਾਂ ‘ਚ ਰਵਸਥਾਿ ਸੂਬ ੇਭਿ ‘ਚ ਿਈ ਸਾਿੇ ਿਿਜ਼ੋਿ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਵਿਲਪਾਂ ਿੰੂ ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਹੱਤਵਪੂਿਿ ਹੈ। 
ਇਿ ਖੇਤਿੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਬੰਧ ਬਾਡੀ ਵਜੋਂ, ਸਾਡ ੇਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਸੰਭਾਵਤ ਿਲਾਇੰਟਾਂ ਿੰੂ ਿਿਜ਼ੂਿ ਿਿ ਸਿਣਾ ਇਿ ਅਸਲੀ ਚਣੁਤੌੀ ਬਣੀ ਿਹੀ 
ਹੈ, ਰਜਹੜ ੇਯੋਗ ਤਾਂ ਬਣਦ ੇਸਿ ਪਿੰਤੂ ਉਹ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਪੈਂਦ ੇਸਿ। ਸਾਡੇ ਿਲੋ ਹੁਣ ਿੌਿਾ ਹੈ, ਉਿਹ ਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਰਵਅਿਤੀਆ ਂਦੀ ਿਦਦ ਿਿਿ ਦਾ, ਰਜੰਿਹ ਾਂ ਿਲੋ ਲਗਾਤਾਿ ਿੌਿਿੀਆ ਂਿਹੀਂ ਹਿ ਜਾਂ ਰਜੰਿਹ ਾਂ ਲਈ ਇਿਹ ਾਂ ਔਿੜਾਂ ਭਿੇ ਸਰਿਆ ਂ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਿਾ ਚਲਾਉਣਾ 
ਔਖਾ ਹੈ।” 
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Franklin Kutuadu, ਸੀ ਏ ਓ, ਿੈੈੱਡ ਡੀਅਿ ਹਾਊਰਸੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ 

ਅਸਥਾਈ ਰਿਿਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਿੇਰਫਟ ਘੱਟ ਆਿਦਿੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਜਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਿੰੂ ਸਬਰਸਡੀ ਪਰਦਾਿ ਿਿਿਗੇ ਰਜੰਿਹ ਾਂ ਿਲੋ ਲਗਾਤਾਿ 

ਿੌਿਿੀਆ ਂਿਹੀਂ ਹਿ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਿਿਾਏਦਾਿਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਰਿਿਾਏ ਦੇ ਸਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਿ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ 
ਤੱਿ ਉਹ ਪੱਿੀ ਪੈਂਿੀ ਿਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਥਤੀ ਸੁਧਾਿ ਿਹੀਂ ਲੈਂਦ।ੇ 

ਇਹ ਬਿੇੈਰਫਟ ਪਰਹਲਾਂ-ਆਉ ਪਰਹਲਾਂ-ਸੇਵਾ ਪਰਾਪਤ ਿਿੋ ਦੇ ਆਧਾਿ ‘ਤੇ ਪਰਦਾਿ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਇਹ ਯੋਗ ਬਣਦ ੇਰਿਿਾਏਦਾਿਾਂ ਿੰੂ ਰਸੱਧੇ ਅਦਾ 
ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਬੈਿੇਰਫਟ ਦੀ ਿਿਿ ਘਿ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਿ ਦੇ ਅਿੁਸਾਿ ਰਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਡਾਲਿ ਪਰਤੀ ਿਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਪਰਿਵਾਿ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇਿਿ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਆਿਦਿ ਸਥਾਿਿ ਆਿਦਿੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਿੌਜ਼ੂਦਾ ਸਿੇਂ ਿੌਿਿੀ ਿਿ ਿਹੇ ਹਿ 

ਜਾਂ ਰਪਛਲੇ 24 ਿਹੀਰਿਆਂ ‘ਚ ਿੌਿਿੀ ਿਿਦ ੇਿਹੇ ਹਿ ਅਤ ੇਿੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਅਰਸਸਟੈਂਸ ਪਰਾਪਤ ਿਹੀਂ ਿਿ ਿਹੇ।  

ਐਲਬਿਟਾ ਰਿਵਾਸੀ alberta.ca/RentAssistance ‘ਤ ੇਜਾ ਿੇ ਆਿਲਾਈਿ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਲੈ ਸਿਦ ੇਹਿ ਜਾਂ ਚੈੈੱਿ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹਿ ਰਿ ਜੇ 

ਉਹ ਯੋਗ ਬਣਦ ੇਹਿ।  

ਫੌਰੀ ਤੱਥ 

• ਬੱਜਟ 2022 ‘ਚ  2022-23 ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਿਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਿੇਰਫਟ ਵਾਸਤੇ 7.2 ਰਿਲੀਅਿ ਡਾਲਿ ਦੀ ਪਰਰਤਬਧਤਾ ਰਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ।  

• ਿਾਿਚ 2021 ‘ਚ, ਸਿਿਾਿ ਿੇ  ਹੋਿ ਵਧੇਿੇ ਘਿਾਂ ਿੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਫੈਡਿਲ ਫੰਰਡੰਗ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਿੈਂਟ 

ਸਪਲੀਿੈਂਟ ਪਰੋਗਿਾਿ ਿੁੜ-ਰਡਜ਼ਾਈਿ ਿੀਤਾ। ਇਸ ਰਵਚ ਅਸਥਾਈ ਰਿਿਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਿੇਰਫਟ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਿੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਿੀਤਾ ਰਗਆ। 
• ਐਲਬਿਟਾ ਿੇ ਿੈਂਟ ਸਪਲੀਿੈਂਟ ਪਰਗੋਿਾਿ ਿੁੜ-ਰਡਜ਼ਾਈਿ ਿੀਤਾ ਰਜਸ 'ਚ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਿੇਰਫੱਟ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਿੀਬਿ 

11,600 ਘਿਾਂ ਿੰੂ ਿਦਦ ਰਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਗਣਤੀ ਅਿੰਭਿ ਪਰੋਗਿਾਿ ਤਰਹਤ ਿਦਦ ਪਰਾਪਤ ਿਿਿ ਵਾਰਲਆ ਂਿਾਲੋਂ 3,800 ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵੱਧ 

ਹੈ। 
• ਸਥਾਿਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਿਿਿਤਾ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਬੈਿੇਰਫਟ ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਿਾਿ ਦੀ ਤਿਫੋਂ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅਦਾ ਿਿਦ ੇਹਿ:  

o ਿੈਲਗਿੀ ਹਾਊਰਸੰਗ ਿੰਪਿੀ  
o ਰਸਰਵਡਾ (ਐਡਰਿੰਟਿ) 

o ਗਿੈਂਡ ਸਰਪਰਿਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ 

o ਲੈੈੱਥਬਰਿੱਜ ਹਾਊਰਸੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ 
o ਿੈਡੀਸਿ ਹੈਟ ਿਰਿਊਰਿਟੀ ਹਾਊਰਸੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ  
o ਿੈੈੱਡ ਡੀਅਿ ਹਾਊਰਸੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ  
o ਵੁੱ ਡ ਬਫਲੋ ਹਾਊਰਸੰਗ ਐਡਂ ਰਡਵਲੈਪਿੈਂਟ ਿਾਿਪੋਿੇਸ਼ਿ 

 

• ਰਿਿਾਇਆ ਸਪਲੀਿੈਂਟ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ‘ਚ ਿੌਜ਼ੂਦਾ ਿੈਂਟਲ ਿਾਿਿੀਟ ਸਿਿੱਥਾ ਦੀ ਚੰਗੇਿੀ ਵਿਤੋਂ ਿਿਿ ਵਾਸਤੇ ਰਵਸਥਾਿ ਰਲਆਉਣਾ 
ਪੱੁਜਤਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਿਣਿੀਤੀ ਐਲਬਿਟਾ ਸਟਰੌਂਗਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ ਦਾ ਇਿ ਭਾਗ ਹੈ। 
 

ਸਬੂੰ ਧਤ ਜਾਣਿਾਰੀ  

• ਪੱੁਜਤਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਿਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falberta.ca%2FRentAssistance&data=05%7C01%7CJoti.Buttar%40gov.ab.ca%7C20de00af7ac74239f12a08da770995d7%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637953180298836907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5oN06Xy9hg6fMCWQLJqjHNai%2BZCAg6mn%2BChUEe%2BBdTc%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/affordable-housing-and-rent-assistance.aspx
https://www.alberta.ca/affordable-housing-and-rent-assistance.aspx
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• ਸਟਰੌਂਗਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿਜ਼ ਅਫੋਿਡਬੇਲ ਹਾਊਰਸੰਗ ਸਟਰਟੈਜੀ  
• ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣਾ   

ਮੀਡੀਆ ਇਿੁਿਆਰੀਆ ਂ

Dylan Topal 
 
780-886-2912 
 

ਪਰੈੈੱਸ ਸੈਿਿੇਟਿੀ, ਿਲਚਿ ਐਡਂ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵੂਿੈੈੱਿ 

 

 
 

mailto:Dylan.topal@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/recovery

