
 

 

ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 

Classification: Protected A 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਆਸਾਿ ਬਣਾਉਣਾ  

8 ਜੂਨ, 2022

 ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸਾਹੀ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਿਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇ

ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ AISH ਲਾਭਾਂ ਲਈ 

ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਿਹੀ ਹ।ੈ 

 

ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਲਈ ਵਿਤਣ ਰਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨਾਂ ਅਲਬਿਟਾ 

ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੂੰਰਪ੍ਊਟਿ ਜਾਂ ਮਬੋਾਈਲ ਰਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਰਕਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 

ਲਾਭਾ ਂਲਈ 24/7 ਅਿਜ਼ੀ ਦਣੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਰਸਸਟਮਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਿ 

ਰਬਨੈਕਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਰਵਿੱਚ ਰਕ ਕੀ ਬੁਰਨਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਲਦੀ 

ਪ੍ੂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋੜੀਦਂੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਾ ਂਕਿਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ 

ਅੂੰਸਕ ਅਿਜ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਸੇਵ ਕਿਨ ਰਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿਨਗੇ ਤਾਂ ਜ ੋਉਹ ਬਾਅਦ ਰਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ 

ਵਾਪ੍ਸ ਆ ਸਕਣ।  

 

ਰਸਸਟਮ ਸੁਧਾਿ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਿ ਕਿਨ ਅਤੇ ਕੁਸਲਤਾਵਾਂ ਲਿੱਭਣ 

ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦਾ ਰਹਿੱਸਾ ਹਨ।  

 

ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ੂਿ ੇਸੂਬੇ ਰਵਿੱਚ ਸਰਿਤ ਅਲਬਿਟਾ ਸਪ੍ੋਿਟ ਸੈਂਟਿਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀ 

ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਬਰਲਕ ਲਾਇਬਰੇਿੀਆਂ ਿਾਹੀ ਂਕੂੰਰਪ੍ਊਟਿਾ ਂਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਲਬਿਟਾ ਸਪ੍ੋਿਟਸ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਸੈਂਟਿ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਿਾਨਕ ਅਲਬਿਟਾ ਸਪ੍ੋਿਟ 

ਦਫਤਿ ਤੋਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਮੁਿੱਖ ਤਿੱਿ 

• ਹੇਠ ਰਲਖੀਆਂ ਸੂੰਸਿਾਵਾਂ ਨੇ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਾਇਲਟ ਕਿਨ ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱਸਾ ਰਲਆ 

ਅਤੇ ਫੀਿਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ: ਆਕਸਫੋਿਿ ਹਾਊਸ, CUPS ਕੈਲਗਿੀ, ਐਲਕਸ, 

ਰਬਸੇਲ ਸੈਂਟਿ, ਬੌਇਲ ਮਕਕਲੇੌ ਸੈਂਟਿ 

• ਅਲਬਿਟਾ ਸਪ੍ੋਿਟਸ ਕਨੌਟਕੈਟ ਸੈਂਟਿ ਨਾਲ 1-877-644-9992 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਿ ਤੋਂ 

ਸੁਿੱਕਿਵਾਿ ਸਵੇਿ ੇ7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਸਹਾਇਤਾ 100 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਸਾਵਾਂ ਰਵਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ 

• AISH ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 12,000 ਅਿਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

• 2021 ਰਵਿੱਚ ਹਿ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 8,900 ਇਨਕਮ ਸਪ੍ੋਿਟ ਅਿਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਾ ਂ

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ 

 

ਸੰਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਅਲਬਿਟਾ ਸਪ੍ੋਿਟਸ 

AISH ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ 

ਇਨਕਮ ਸਪ੍ੋਿਟ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱਛਨ ੁੱਛ 

Justin Marshall (ਜਸਰਟਨ ਮਾਿਸਲ) 

Press Secretary, Community and 

Social Services (ਪ੍ਰੈਿੱਸ ਸਕਿੱਤਿ, 

ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਸਿਰਵਰਸਜ਼) 

Justin.Marshall@gov.ab.ca  
780-913-0264 
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