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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 

 

 

ਮਨ ਿੰਗਾਈ ਰਾ ਤ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਿ ਜਲਦੀ ਆ 

ਰ ੇ  ਿ 

09 ਜਨਵਰੀ, 2023  

ਪਰਰਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼਼ੋਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਸਕ 

$100 ਪਹ਼ੁੁੰ ਚਯ਼ੋਗਤਾ (affordability) ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਰਤਆਰ ਹ਼ੋਣ ਲਈ ਹ਼ੁਣ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਰਥ ਰਵਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹ਼ੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲ਼ੋਕ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਗਰਮ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਸੁੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਵਆਪਕ-ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਨਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਰਹੁੰਗਾਈ 

ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਰਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਰਡਲੀਵਰੀ ਰਸਸਟਮ, ਜ਼ੋ ਤੇਜ਼, ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਰਿਅਤ ਹੈ, ਦ਼ੁਆਰਾ ਛੇ ਮਹੀਰਨਆ ਂਦੇ ਪਹ਼ੁੁੰ ਚਯ਼ੋਗਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਸ਼਼ੁਰੂ 

ਹ਼ੋ ਜਾਣਗੇ। 

18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋਏ, 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਜ਼ੋ ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ 

ਬੈਨੇਰਿਟ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਰਚਆਂ ਵਾਲੇ ਯ਼ੋਗ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ 
ਪ਼ੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ $600 ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਹ਼ੁੁੰ ਚਯ਼ੋਗਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ 

ਸੂਬੇ ਰਵੱਚ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਪ਼ੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯ਼ੋਗ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਕ਼ੋਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਣਤ ਅਕਾਉਂਟ ਹ਼ੋਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੈ। 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਜੁੰ ਨੀ ਸੁੰ ਭਵ ਹ਼ੋ ਸਕੇ ਰਨਰਰਵਘਨ ਹ਼ੋਵੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੁੰ  
ਆਪਣ ੇਪਰਮਾਰਣਤ ਅਕਾਉਂਟ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਕ਼ੋਲ 

ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਾਰਣਤ ਅਕਾਉਂਟ ਹੈ। 

ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਜ਼ੋ ਇਹ ਰਨਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਰਵੱਚ 

ਸਵੈਚਰਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਿਲ ਹ਼ੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਿੌਸਟਰ ਅਤੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ, ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਜ਼ੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸ਼਼ੋਅਰਡ ਇਨਕਮ 

ਿੌਰ ਦ ਸਵੀਅਰਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ (Assured Income for the Severely Handicapped (AISH), 

ਇਨਕਮ ਸਪ਼ੋਰਟ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਨੇਰਿਟ ਰਾਹੀਂ ਰਨਯਮਤ ਮਾਰਸਕ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਪਰਸਨਜ਼ ਰਵਦ ਡੇਵੇਲਪਮੈਂਟਲ ਰਡਸਅਰਬਲੀਟੀਜ਼ (Persons with Developmental Disabilities 

(PDD) ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਸਵੈਚਰਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹ਼ੋਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਪਰਹਲਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 

AISH, ਇਿਕਮ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ PDD ਕਲਾਇਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਪ ੁਿੰ ਚਯੋਗਤਾ 
ਭੁਗਤਾਿ 

AISH, ਇਨਕਮ ਸਪ਼ੋਰਟ ਅਤੇ PDD ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲ਼ੋਕ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਰਵੱਚ ਸਵੈਚਰਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਿਲ 

ਹ਼ੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 
ਆਪਣ ੇ$100 ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗ।ੇ 

• ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਲਾਇੁੰਟਾਂ ਦ ੇਰਨਯਮਤ ਮਾਰਸਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਟ਼ੋਮੈਰਟਕ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਭੌਰਤਕ ਚੈੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹਨ। 

• AISH ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਸਪ਼ੋਰਟ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ PDD ਕਲਾਇੁੰਟਾਂ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 

ਭੌਰਤਕ ਚੈੈੱਕ ਦ਼ੁਆਰਾ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
• ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਰਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁੰਬੁੰ ਰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਸੱਧੇ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੂਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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• ਇਹਨਾਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  AISH ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਸਪ਼ੋਰਟ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਛ਼ੋਟ ਪਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ 
ਮੁੰ ਰਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯ਼ੋਗਤਾ ਜਾਂ ਰਵੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਰਭਾਰਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

• ਇਹਨਾਂ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮਾਂ ਰਵੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦ ੇਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਰਵੱਚ ਪਰਤੀ 
ਬੱਚਾ ਵਾਧੂ $600 ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹ਼ੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਹ ਾਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ 
ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪ ੁਿੰ ਚਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਿ 

$180,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਰਨਆ ਂਰਵੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਹ਼ੁੁੰ ਚਯ਼ੋਗਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਰਵੱਚ $600 ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋਣਗੇ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਨੇਰਿਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਸਵੈਚਰਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਰਵੱਚ 

ਦਾਿਲ ਹ਼ੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਧ ੂ

ਮਾਰਸਕ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵੁੰਡ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 

ਯ਼ੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਰਕ ਜ਼ੋ ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਨੇਰਿਟ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੁੰ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਪਰਮਾਰਣਤ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ਼ੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 
ਰਰਜਸਟਰੀ ਦਿਤਰ ਰਵੱਚ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਪ਼ੋਰਟਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹ਼ੁੁੰ ਚਯ਼ੋਗਤਾ 
ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹ਼ੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ਼ੋਰਟਲ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੁੰ  ਿ਼ੁੱ ਲਹਦਾ ਹੈ। 

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ 
ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਲਈ ਪ ੁਿੰ ਚਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਿ 

$180,000 ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਰਨਆ ਂਰਵੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਨਰਭਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕ਼ੁੱ ਲ $600 ਪਰਾਪਤ ਹ਼ੋਣਗੇ। ਯ਼ੋਗ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਰਣਤ 

ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ਼ੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਰਰਜਸਟਰੀ 
ਦਿਤਰ ਰਵੱਚ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਪ਼ੋਰਟਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹ਼ੁੁੰ ਚਯ਼ੋਗਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 

ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹ਼ੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ਼ੋਰਟਲ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੁੰ  ਿ਼ੁੱ ਲਹਦਾ ਹੈ। 
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18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਫੌਸਟਰ ਅਤੇ 

ਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆ ਂਲਈ ਪ ੁਿੰ ਚਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਿ 

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯ਼ੋਗ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਿੌਸਟਰ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸਵੈਚਰਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਪਹ਼ੁੁੰ ਚਯ਼ੋਗਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਆਪਣਾ ਪਰਹਲਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੁੰਤ ਰਵੱਚ 

ਪਰਾਪਤ ਹ਼ੋਵੇਗਾ। 

• ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਰਨਯਮਤ ਮਾਰਸਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਟ਼ੋਮੈਰਟਕ 

ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਭੌਰਤਕ ਚੈੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹਨ। 
• ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੁੰ  ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੰਮ ਕਰਦ ੇਹ਼ੋਏ ਤ਼ੁਰੁੰ ਤ ਰਰਹਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 

ਅਤੇ ਮਰਹੁੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਰਵਆਪਕ-ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਨਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ 

ਅਿ਼ੋਰਡੇਰਬਲਟੀ ਰਾਹਤ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰ ੇਔਨਲਾਈਨ ਹ਼ੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੁੱ ਖ ਤੱਥ: 

• ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਯ਼ੋਗਤਾ ਦੀ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ CRA 2021 ਟੈਕਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰੇਗੀ। 

• ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਰਪਛਲੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਨੂੁੰ  
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਰਵਆਪੀ ਹ਼ੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕ਼ੋਈ ਰਵਅਕਤੀ ਯ਼ੋਗ ਸੀ। 

• ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਸਿਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਹ਼ੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ 
ਨੂੁੰ  ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੁੰਤ ਰਵੱਚ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹ਼ੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ 

ਹ਼ੋਵੇਗਾ। 
• ਅਲਬਰਟਾ ਕ਼ੋਲ 2015 ਤੋਂ ਪਰਮਾਰਣਤ ਅਕਾਉਂਟ ਹਨ, ਜ਼ੋ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਗਣਤੀ ਨੂੁੰ  ਸ਼ੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰ਼ੋਸੇਯ਼ੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹ਼ੁੁੰ ਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 
• ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਕਾਉਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹ਼ੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 



 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਰਕਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਝਾਅ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
• ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਰਨੈੱਜੀ ਜਾਂ ਬੈਂਰਕੁੰਗ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ। 

ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਧ ੂਜਾਣਕਾਰੀ alberta.ca/affordable 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
  

ਸਿੰ ਬਿੰ ਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਪਹ਼ੁੁੰ ਚਯ਼ੋਗਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 

• ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰ਼ੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਰਣਤ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ਼ੋ 
• ਅਿ਼ੋਰਡੇਰਬਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

• ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਿਰੁੰਸ ਦੇਿ਼ੋ 
• ਵੀਡੀਓ: ਆਪਣੇ ਪਹ਼ੁੁੰ ਚਯ਼ੋਗਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਰਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 

 

https://www.alberta.ca/affordability-payments.aspx
https://account.alberta.ca/
https://www.alberta.ca/affordability-action-plan.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyV0ahmoJciU&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C8a358c2aed2c46cdfa5e08daf2698598%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638088832284086694%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c3O9SCJfiiDwFU05ERCHfyaEFX18pub5fTt0WBuDs0g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3ErdhDf6DJ8&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C8a358c2aed2c46cdfa5e08daf2698598%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638088832284086694%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=98%2BrUOzqf2blLSB9exsZ0G1YwpdDi2DcDjGqLblxQXI%3D&reserved=0

