
 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

 

ਿੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਆਰ ਕਰਦ ੇਹਿੁਰ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਿਕਸਿ 

ਕਰਿ ਲਈ ਿਧੇਰ ੇਮੌਕ ੇ
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ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਵੇਂ ਕਰੀਅਰਾਂ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ ਬੇ ਦੇ ਭਰਵਿੱਖ 

ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 

ਅਰਤਰਰਕਤ ਮਾਈਕਰੋ- ਕਰਡੈਂਰਿਅਲ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਤੇਜ਼ ਤਰਿੱਕੀ ਨੇ ਰਵਰਭੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਨੁਰਮੰਦ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੀ 

ਅਰਥਰਵਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਨੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਖਲਾਈ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ 

ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ-ਕਰਡੈਂਰਿਅਲ, ਅਲਪ੍-ਕਾਲੀਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬਿੱਧ ਕੀਤੇ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ 

ਹਨੁਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਜਬਲ ਰਵਚ 

ਮੁੜ੍ ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰੀਅਰ ਰਵਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਅਤੇ ਅਲਪ੍-

ਰਜ਼ੁਗਾਰਿੁਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਰਕਆਂ ਨ ੰ  ਰਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ੍-ਹਨੁਰਮੰਦ ਹੋ 

ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰੀਅਰਾਂ ਰਵਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਰਧਤ ਹ ੋਸਕਣ। 

ਇਸ ਪ੍ਤਝੜ੍ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਰਵਿੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਐਟ ਵਰਕ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀ ਂ69 

ਨਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋ-ਕਰਡੈਂਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱਚ $8 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਿ ਕੀਤਾ। 

$270,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੀ ਅਰਤਰਰਕਤ ਫੰਰਡੰਗ ਉਨਹਾਂ ਪ੍ੰਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ 

ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਡਵੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸਮੇਤ ਕੰੁਜੀਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਰਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਹਨ: 

• ਬਰਮਨ ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀ - ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਆਂਟਰਪ੍ਰੌਨਰਰਿਪ੍: $98,000 

• ਕੀਯਾਨੋ ਕਾਲਜ - ਰਡਜੀਟਲ ਰਲਟਰੇਸੀਜ਼: $10,000 

• ਲੈਥਰਬਰਜ ਕਾਲਜ - ਗੇਮ ਪ੍ਲੇਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ: $58,500 

• ਲੈਥਰਬਰਜ ਕਾਲਜ - ਗੇਮ ਇੰਜਨ ਸਾਊਡਂ ਆਰਰਟਸਟ $58,500 



 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

• ਸਦਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਇੰਸਟੀਰਚਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ – ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਵਚ 

ਤਰਲੀਰਕਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ: $45,000 

ਮਾਈਕਰੋ-ਕਰਡੈਂਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲਬਰਟਾ 2030 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨੁਰਾਂ ਦਾ ਰਵਕਾਸ 

ਕਰਨ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲੋਚਿੀਲ ਅਤੇ ਕਾਢਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਹਨੁਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਮਾਈਕਰੋ-ਕਰਡੈਂਰਿਅਲ ਰਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਨਵੇਿ 

2021 ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮਾਈਕਰੋ-ਕਰੈਡੈਂਿੀਅਲ ਪ੍ਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ੰ  ਿੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ $5.6 ਰਮਲੀਅਨ 'ਤੇ 

ਆਧਾਰਰਤ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ 2030: ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨੁਰ ਬਣਾਉਣਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਉਿੱਚ ਰਸਿੱਰਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਰਵਰਤਨਿੀਲ ਰਦਰਿਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਰਦਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ ਕੁਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਰਵਕਾਸ 

ਕਰੇਗੀ, ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਪ੍ਾਰੀਕਰਨ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੋਸਟ-

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਰਰਿਤੇ ਬਣਾਏਗੀ। 

ਸੂੰਬੂੰਨਧਿ ਜ ਣਕ ਰੀ 

• ਅਲਬਰਟਾ 2030: ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨੁਰ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਮਾਈਕਰ-ੋਕਰਡੈਂਰਿਅਲ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਐਟ ਵਰਕ 

 

https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
https://www.alberta.ca/new-micro-credential-learning-opportunities.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-at-work.aspx

