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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 

 

 

ਪੈਲੀਏਨਿਵ ਅਤੇ ਜੀਵਿ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 

ਫੰਨ ੰਗ ਿ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ  
29 ਅਗਸਤ, 2022  

$11.3 ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੰਰ ੰਗ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪਚਾਰਕ 

(ਪੈਲੀਏਰਿਵ) ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ 25 ਪਰੋਜੈਕਿਾਂ ਲਈ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਕ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਗਰਰਿਾ ਅਤੇ ਸਨਿਾਨ ਨਾਲ ਰਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਰਵੱਚ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ ਪਰੋਜੈਕਿ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰ ਚ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਸਖਲਾਈ, ਅਤੇ 
ਖੋਜ ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਾ ਸਾਿਲ ਹਨ। 

"ਇਹ ਗਰਾਂਿਾਂ ਵਧੇਰ ੇਅਤੇ ਰਬਹਤਰ ਉਪਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਰਕ ਜੀਵਨ ਨ ੰ  ਸੀਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਬਿਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਬਰਿਾ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂ

ਨਾਲ ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਰਤਕਾਰ ਨਾਲ ਰਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ ੋਅਸੀਂ 
2019 ਰਵੱਚ ਅਲਬਰਿਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾ ੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰ  ਪਰਾਪਤ ਰਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਿਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਾ ੀ ਵ ੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, 
ਰਸੱਰਖਅਕਾਂ, ਕਰਿਊਰਨਿੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਿੀਅਰਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜ ੋਰਦਆਲ  ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਸੱਚਿੁੱ ਚ 'ਸਿੁੱ ਚੇ 
ਸਿਾਜ' ਦਾ ਯਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।" 

ਜੇਸਨ ਕੌਰਪੰਗ, ਰਸਹਤ ਿੰਤਰੀ  
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ਮ ੁੱ ਖ ਤੁੱ ਥ 

ਫੰਰ ੰਗ ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਕਿ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰ ੇ ਗਏ ਹਨ: 

• ਚਾਰ ਪਰੋਜੈਕਿਾਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ $1.9 ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਉਪਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਅੰਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

• ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਪਰੋਜੈਕਿਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $4.2 

ਰਿਲੀਅਨ। 
• ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਸਖਲਾਈ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਪਰੋਜੈਕਿਾਂ ਲਈ $4.1 ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ। 
• ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਰਤੰਨ ਪਰੋਜੈਕਿਾਂ ਲਈ $1.1 ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ। 

 ੈਨ ਰਵਲੀਅਿਜ਼, ਪੀਸ ਰਰਵਰ ਲਈ ਰਵਧਾਇਕ, ਨੇ ਅਲਬਰਿਾ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਰਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿ ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸਵਰਾ ਕੀਤਾ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੇ $11.3 ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰ ੇਆਪਣੀਆਂ 

ਰਸਫਾਰਸਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਸਫਾਰਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐ ਵਾਂਰਸੰਗ ਪੈਲੀਏਰਿਵ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 
ਅੰਰਤਿ ਰਰਪੋਰਿ ਰਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਸੰਬੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਗ੍ਰਾਂਿ ਫੰਡ 

https://open.alberta.ca/publications/advancing-palliative-and-end-of-life-care-in-alberta
https://open.alberta.ca/publications/advancing-palliative-and-end-of-life-care-in-alberta
https://www.alberta.ca/palliative-and-end-of-life-care-grant-fund.aspx
https://www.alberta.ca/recovery
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• ਅਲਬਰਿਾ ਦੀ ਰਰਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ 

ਸੰਬੰਨਧਤ ਖਬਰਾਂ 

• ਪੈਲੀਏਰਿਵ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇਅੰਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫੰਰ ੰਗ (ਨਵੰਬਰ 18, 2021) 

ਮਲਿੀਮੀ ੀਆ 

• ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੋ 

 

 

 
 

https://www.alberta.ca/recovery
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=8042012ED08F7-E90D-1943-376EF7BF9CCD7BE5
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FADnfFJp9j1Q&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C6cbe1b0e2fc0485fe70008da89f81b1d%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637973995943923635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NvCF7ngIStCojy%2B8YBOq%2Fq85Q%2BJ8FWoLKHoI2dvtZu4%3D&reserved=0

