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ਿਨਊਜ਼ ਿਰਲੀਜ਼ 
 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਭ ਤ- ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 
28 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਮੀਡੀਆ ਪੱੁਛਿਗੱਛ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕਫਾਇਤੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹ ੋਗਈ ਹ,ੈ ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਗਰਮ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ 
ਹ।ੈ 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਲਬਰਟਨ ਜੋ ਸਮਾਿਜਕ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਨ, ਵਧਦੀ ਮਿਹੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀਆਂ 
ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤK ਪLਭਾਿਵਤ ਹ ੋਰਹ ੇਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ 
AISH, ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ, ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਨੀਿਫਟ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ ਫੈਿਮਲੀ 
ਬੈਨੀਿਫਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੰੂ ਛੇ ਪLਤੀਸ਼ਤ ਦਆੁਰਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪLਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ 
ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹ ੈਿਜਨXਾਂ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤK ਵੱਧ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਅੱਗ ੇਵਧਦ ੇਹੋਏ, ਇਹ ਪLੋਗਰਾਮ ਮਿਹੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਹਨ। 

“ਸਮਰੱਥਾ (affordability) ਸੰਕਟ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਭ ਤK ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹ ੈਿਕ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ।" 

ਡੇਨੀਅਲ ਸਿਮਥ, ਪ.ੀਮੀਅਰ  

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ (affordability) ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀਨਤਾ ਨੰੂ ਮੰਨਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਲਾਭ ਪLੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤK ਪLਭਾਵੀ 
ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। AISH ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਬੈਿਨਿਫਟ ਪLਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਨਸ ਆਪਣੇ 
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ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਗ,ੇ ਜੋ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ 
ਬੈਨੀਿਫਟ ਦੇ ਪLਾਪਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਗ ੇਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ 
ਫੈਮਲੀ ਬੈਨੀਿਫਟ ਦੇ ਪLਾਪਤਕਰਤਾ ਫਰਵਰੀ 2023 ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਿਤਮਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਦੇਖਣਗ।ੇ 

ਜਨਵਰੀ 1, 2023 ਲਈ ਮਾਿਸਕ ਲਾਭ ਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 

ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਿਬਨਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਿਸੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤK ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਮਾਿਸਕ ਲਾਭ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ: 

• $1,685 ਤ6 $1,787 - AISH 
• $745 ਤ6 $790 - ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ (ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) 
• $866 ਤ6 $919 - ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ (ਪੂਰੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਲਈ ਰਕੁਾਵਟਾਂ) 
• $286 ਤ6 $303 - ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਨੀਿਫਟ 

ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਲਬਰਟਾ ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ ਫੈਮਲੀ ਬੈਨੀਿਫਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪLਤੀ ਬੱਚੇ 
ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਛੇ ਪLਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਲਈ ਵਧ ੇਹੋਏ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ, ਇਸ ਅਧਾਰ 
'ਤੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤK ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

o ਇੱਕ ਬੱਚਾ - $120 
o ਦੋ ਬੱਚੇ - $198 
o ਿਤੰਨ ਬੱਚੇ - $260 
o ਚਾਰ ਬੱਚੇ - $307 

ਲਾਭਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 2022 ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹ ੈਅਤੇ ਅਲਬਰਟਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, 
ਘਰੇਲੂ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ AISH, ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਨੀਿਫਟ ਪLੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 
ਇੰਡੈਕਸ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 2022-23 ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ $45 ਿਮਲੀਅਨ ਅਤੇ 2023-24 ਿਵੱਚ $173 
ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ ਫੈਮਲੀ ਬੈਨੀਿਫਟ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ 
ਲਈ 2022-2023 ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ $7 ਿਮਲੀਅਨ ਅਤੇ 2023-2024 ਿਵੱਚ $35 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ 
ਕਰੇਗੀ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬ ੇਸਮu ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਣ ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਿਹੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਪLਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

ਅਫੋਰਡੇਿਬਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤK ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧ ੂਰਾਹਤ ਨੰੂ 
ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹੋਏ ਿਵਆਪਕ-ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਪLਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ alberta.ca 
'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖੀ ਅਫੋਰਡੇਿਬਲਟੀ ਰਾਹਤ ਪLੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਮੁੱਖ ਤੱਥ 

• ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 72,000 ਲੋਕ AISH ਪ.ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
• ਲਗਭਗ 45,000 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ.ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
• 43,000 ਬੱਚੇ AISH ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ.ਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਡਪ]ਡ]ਟ ਹਨ। 
• ਲਗਭਗ 176,000 ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਨੀਿਫਟਸ ਪ.ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
• 185,000 ਅਤੇ 190,000 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਚਾਈਲਡ 

ਐਡਂ ਫੈਮਲੀ ਬੈਨੀਿਫਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਅਫੋਰਡੇਿਬਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ 
• AISH 
• ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ 
• ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਨੀਿਫਟ 
• ਅਲਬਰਟਾ ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ ਫੈਮਲੀ ਬੈਨੀਿਫਟ 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

• ਿਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੋ 

 


