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ਅਲਬਰਟਾ ਨ ਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਿ ਦੇ ਨ ਿੱਨਿਅਕਾਾਂ ਲਈ 

 ਧੇਰੇ  ਹਾਇਤਾ 

01 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱਛਰਗੁੱਛ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣ 

ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਰ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰਸੁੱਰਖਅਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਇੁੱਕ-ਵਾਰ ਦਾ 

ਭ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵੇਜ ਟਾਪ-ਅੁੱਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਸ ਰ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦ ੇਰਸੁੱਰਖਅਕ (ECEs)/(ਈਸੀਈ) ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਰਸਰਖਆਰਥੀਆਾਂ ਦ ੇਰਵਕਾਸ ਲਈ 

ਅਰਨੁੱ ਖੜਵੇਂ ਹਨ। ਉਹ ਉੁੱਚ-ਗ ਣਵੁੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਰਵਚਕਾਰ 

ਸੰਤ ਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕ ੰਜੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਰਸਕ ਸਾਾਂਤੀ ਰਹ।ੇ ਇਹੀ 

ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਰਜਹੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੌਦਾ 

ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਹੁੱਸਾ ਵਧੇਰ ੇECEs ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 

ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਂਰਦਰਤ ਹੈ। ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਘੰਰਟਆਾਂ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ 

ਵੇਜ ਟਾਪ-ਅੁੱਪ ਦੋ ਡਾਲਰ ਪਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੁੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਉੁੱਚ ਗ ਣਵੁੱਤਾ 

ਵਾਲੀ, ਰਕਫਾਇਤੀ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਮਰਲਤ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ।  

ਅਕਤ ਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਰਵੁੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ ੇਘੰਰਟਆਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰ ਜ਼ਗਾਰਸ ਦਾ ECEs ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 

ਔਸਤਨ 30 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਰਵੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਰਖਆ, ਉਹ ਵੀ $900 ਦਾ ਇੁੱਕ-ਵਾਰ 

ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਔਸਤਨ 30 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਮਾਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ $450 ਦੇ 

ਭ ਗਤਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

ਇੁੱਕ-ਵਾਰ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵੇਜ ਟਾਪ-ਅੁੱਪ ਰਵੁੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੁੱਕ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸ ਬਾਈ ਫੰਰਡੰਗ ਰਵੁੱਚ 

$174 ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਦ ੇਰਨਵੇਸ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। 

ECEs ਲਈ ਇੁੱਕ-ਵਾਰ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਸੰਘੀ ਫੰਰਡੰਗ ਰਵੁੱਚ ਲਗਭਗ $13.3 ਰਮਲੀਅਨ ਦ ੇਰਨਵੇਸ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕ ਲ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਰਣਤ ECEs ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ 

ਇੁੱਕ-ਵਾਰ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ ਬਾਈ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਰਵੁੱਚ $2.72 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵਸੇ ਕਰੇਗੀ। 
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ECEs ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵੇਜ ਟਾਪ-ਅੁੱਪ, ਰਵੁੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦ ੇਅੰਤ ਤੁੱਕ ਸੰਘੀ ਫੰਰਡੰਗ ਰਵੁੱਚ $165.5 ਰਮਲੀਅਨ 

ਦੇ ਰਨਵੇਸ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕ ਲ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਰਣਤ ECEs ਲਈ 

ਉਸੇ ਵਧ ੇਹੋਏ ਵੇਜ ਦੇ ਟਾਪ-ਅੁੱਪ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਫੰਰਡੰਗ ਰਵੁੱਚ ਲਗਭਗ $22.4 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ 

ਕਰੇਗੀ। 

ਇੁੱਕ-ਵਾਰ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵੇਜ ਟਾਪ-ਅੁੱਪ, ECEs ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਰਵੁੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 

ਸਹਾਇਤਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਅਕਤ ਬਰ ਰਵੁੱਚ: 

• ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਪਰਮਾਰਣਤ ECEs ਲਈ ਵੇਜ ਟਾਪ-ਅੁੱਪ ਲਈ ਯੋਗ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਘੰਰਟਆਾਂ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ 

ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ ਧਾਰ ਨੇ ਅਪਰਤੁੱਖ ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦ ਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀਸ ਦਾ ਛ ੁੱਟੀਆਾਂ ਦੇ 

ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਘੰਟੇ ਮੌਜ ਦਾ ਵੇਜ ਟਾਪ-ਅੁੱਪ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਦੁੱਤੇ ਹਨ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਕਨੇੈਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਮ ਫ਼ਤ ਲੈਵਲ 1 ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ 

ਓਰੀਐਾਂਟੇਸਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਸਮਰੁੱਥਾ ਨ ੰ  ਦ ੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਤ ੇਰਕਸੇ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ, ਚਾਹੇ 

ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ, ਲਈ ਕੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ 

ਕੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵੁੱਚ ਕਰੀਅਰ ਸ ਰ  ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਦੁੱਤਾ ਹੈ।  

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ECE ਕਾਰਜਬਲ ਨ ੰ  ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦ ੇਮੌਰਕਆਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰੁੱਖਣਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਰਹੁੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱਧ ਰਰਹਣਗੀਆਾਂ। 

“ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹ ੁੱਡ ਐਜ ਕੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਐਸਸੋੀਏਸਨ, ਉੁੱਚ ਰਵਰਦਅਕ ਰਮਆਰਾਾਂ, ਰਬਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਾਂ 

ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਸਰਥਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਵਆਪਕ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇਸਮਰਥਨਾਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ ਰ ਆਤੀ 

ਬਚਪਨ ਦੇ ਰਸੁੱਰਖਅਕਾਾਂ ਲਈ ਰਬਹਤਰ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਸ ਰ ਆਤੀ ਰਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਨ ੰ  ਇੁੱਕ 

ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪੇਸੇ ਰਵੁੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹੀ ਰਦਸਾ ਰਵੁੱਚ ਉਠਾਇਆ ਰਗਆ ਇੁੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ ਰ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦ ੇ

ਰਸੁੱਰਖਅਕ ਇੁੱਕ ਉੁੱਚ-ਗ ਣਵੁੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸ ਰ ਆਤੀ ਰਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਦਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹ ੰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹ ਤ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹ ੰਦੇ 

ਹਨ।” 

ਅਮਾਾਂਡਾ ਰੋਸੇਟ, ਬੋਰਡ ਚੇਅਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹ ੁੱਡ ਐਜ ਕੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸਨ  

ਫੌਰੀ ਤਿੱਥ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨੇੈਡਾ-ਅਲਬਰਟਾ ਕਨੇੈਡਾ-ਰਵਆਪੀ ਅਰਲੀ ਲਰਰਨੰਗ ਐਾਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 

ਐਗਰੀਮੈਂਟ - 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੁੱਕ, ਰਾਹੀ ਾਂ ਰਮਆਰੀ ਗ ਣਤਵੁੱਤਾ ਵਾਲੀਆਾਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਅਤ ੇ

ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸਸੰਸ ਦਾ ਬਾਲ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਰਡੰਗ ਰਵੁੱਚ $306.16 ਰਮਲੀਅਨ ਵੁੱਖਰ ੇਰੁੱਖ ੇਹਨ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ECEs ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜਬਲ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਰਖਆ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੁੱਚ 

ਸਾਮਲ ਹਨ: 

o ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਨਵੀ ਾਂ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਰਤ ਪਹ ੰਚ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨਾ। 
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o ਇੁੱਕ ਮ ਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਰਾਹੀ ਾਂ ECEs ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਾਂ ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ। 

o ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਨ ੰ  

ਚਲਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ECE ਬਦਲ/ਆਰਜ਼ੀ ਪ ਲ ਬਣਾਉਣਾ। 

o ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਰਵੁੱਚ ਪਰਵੇਸ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਰਭੰਨ ਭਾਈਚਾਰਰਆਾਂ ਨਾਲ 

ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੀ ਸ ਰ ਆਤ ਕਰਨਾ। 

o ECE-ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਾਂ ਲਈ ਪਸੋਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਐਡਵਾਾਂਸਡ ਐਜ ਕੇਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣਾ। 

o ਲੈਵਲ 1 ECE ਓਰੀਐਾਂਟੇਸਨ ਕੋਰਸ ਸਮੁੱਗਰੀ ਦਾ ਆਧ ਰਨਕੀਕਰਨ। 

• ਕ ਝ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਜਬਲ ਸਹਾਇਤਾਵਾਾਂ ਜ ੋਪਰਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹਨ, ਰਵੁੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

o ECEs ਨ ੰ  ਹੋਰ ਪੇਸੇਵਰ ਰਵਕਾਸ ਦ ੇਮੌਰਕਆਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਹੁੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਲੀਜ਼ 

ਟਾਈਮ ਗਰਾਾਂਟ ਫੰਰਡੰਗ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਯੋਗਤਾ। 

o ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਸਰਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਾਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹੰਦੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 

ਨਾਗਰਰਕ, ਸਥਾਈ ਰਨਵਾਸੀ ਜਾਾਂ ਵੈਧ ਵਰਕ ਪਰਰਮਟ ਧਾਰਕ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਓਰੀਐਾਂਟੇਸਨ 

ਕੋਰਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਯੋਗਤਾ। 

o ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਓਪਰੇਸਨਾਾਂ ਦ ੇਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣ ਰਵੁੱਚ ਸਮਰੁੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਡਰਰਸਪ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧ  ਹ ਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਵਲ 3 

ECEs ਲਈ ਫੰਡ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। 

• ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ: 

o ਆਪਣੇ ਹ ਨਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਰਨਖਾਰਨ ਲਈ ਮ ਫ਼ਤ ਸ ਰ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰਦਮਾਗ ਰਵਰਗਆਨ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ 

ਰਸਖਲਾਈ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸ ਰ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ 3,350 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਰਸੁੱਰਖਅਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $5.2 

ਰਮਲੀਅਨ। 

o ਲਾਇਸੰਸਸ ਦਾ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ ਰ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰਸੁੱਰਖਅਕਾਾਂ 

ਲਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਰਚ ਅਲ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਰਸਖਲਾਈ ਵਰਕਸਾਪਾਾਂ ਲਈ $1.5 

ਰਮਲੀਅਨ। 

 ੰਬੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਸੰਘੀ-ਸ ਬਾਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 

 ੰਬੰਨਧਤ ਖ਼ਬਰਾਾਂ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੁੱਚ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ ਰ ਆਤੀ ਰਸੁੱਰਖਅਕਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ (6 ਅਕਤ ਬਰ, 2022) 

 


