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ਅਲਬਰਟਾ ਨ ਿੱ ਚ ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹ ਿੱ ਡ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਿ ਕਰਿਾ 
06 ਅਕਤੂਬਰ, 2022  

ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹ ੁੱ ਡ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ (ECEs) ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪ੍ਾਅ ਪ੍ਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 

ਗ ਣਵੁੱਤਾ ਅਤੇ ਰਕਫਾਇਤੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁੱਕ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚ ਰਵੁੱ ਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਕੇ 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਰਿਕ ਰਰਕਵਰੀ ਰਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।  

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ ਗਤਾਨ ਦੇ ਘੂੰ ਰਟਆਂ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ੋਰਕ ਫਰੂੰਟ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ECEs 

ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਘੂੰਟੇ ਹ ਣ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ 

ਦੇ ਵਾਧ ੇਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਰਜਸ ਰਵੁੱ ਚ ਅਰਸੁੱ ਧੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦ ਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀਸ ਦਾ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਸਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਹ ਉਪ੍ਾਅ ਰਵੁੱ ਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੁੱਕ ਸੂੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਫੂੰ ਰਡੂੰਗ ਰਵੁੱ ਚ ਲਗਭਗ $90 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ 
ਰਨਵੇਸ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਫੂੰ ਰਡੂੰਗ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ 

ECEs ਲਈ ਇਸ ਵਧ ੇਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧ ੇਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰੇਗੀ। 

ECE ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆ ਂਸਰਕਾਰਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਚਾਇਲਡ 

ਕੇਅਰ ਰਵੁੱ ਚ ਆਪ੍ਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ ਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮ ਫ਼ਤ ਲੈਵਲ 1 ਚਾਇਲਡ-ਕੇਅਰ 

ਓਰੀਏਨਟੇਸਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਸਮਰੁੱਿਾ 4,000 ਤੋਂ 10,000 ਿਾਵਾਂ ਤੁੱਕ, ਦ ੁੱ ਗਣੀ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
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ਕੋਰਸ ਹ ਣ ਰਕਸ ੇਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਂ ਰਕ ਉਹ 

ਵਰਤਮਾਨ ਰਵੁੱ ਚ ਬਾਲ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਵੁੱ ਚ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  

ਅਲਬਰਟਾ ਕਾਰਜਬਲ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅੁੱਗੇ ਵਧ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੁੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

• ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਰਤ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਰਕ ਇੁੱਕ ECE ਦੇ 
ਤਜਰਬੇ, ਰਗਆਨ ਅਤੇ ਹ ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਰਦਅਕ ਰਪ੍ਛੋਕੜ ਦਾ ਰਬਹਤਰ ਮ ਲਾਂਕਣ 

ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। 
• ਇੁੱਕ ਮ ਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ੋਰਟਲ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਦ ਆਰਾ ECEs ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ 

ਕਰਨਾ ਜ ੋਰਵਰਦਅਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੁੱਕ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚ ਦਾ ਇੁੱਕ ਇਕੁੱਲਾ ਸਿਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 
• ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਬੁੱ ਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਧ 

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਈਲਡ-ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਸਟਾਫ਼ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਰਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇੁੱਕ ECE ਇਵਜੀ/ਕੈਜ਼ ਅਲ (substitute/casual) ਪੂ੍ਲ ਬਣਾਉਣਾ। 
• ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਵੁੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਰਵਧ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂ

ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ ਰੂਆਤ ਕਰਨਾ। 
• ਪੋ੍ਸਟ-ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚ ਨੂੂੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜੂਕੇਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣਾ, ਰਨਸਾਨਾ ਬਣਾਏ ਸਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਰਚ ਅਲ 

ECE ਿਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। 
• 2023 ਦੇ ਸ ਰੂ ਰਵੁੱ ਚ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਡੇ ਹੋਮ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ 

ਮਾਰਡਊਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਵਲ 1 ECE ਓਰੀਐਟਂੇਸਨ ਕੋਰਸ ਸਮੁੱਗਰੀ ਦਾ ਆਧ ਰਨਕੀਕਰਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਵੁੱ ਚ ਰਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੂੰ ਬੀ-ਰਮਆਦ ਦੀਆ ਂ

ਰਨਵੇਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ECE ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ 

ਲਈ ਰਹੁੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੁੱਧਤਾ ਨਾਲ। 

ਮ ਿੱ ਖ ਤਿੱ ਥ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ-ਰਵਆਪ੍ੀ ਅਰਲੀ ਲਰਰਨੂੰ ਗ ਐਡਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ 

ਐਗਰੀਮੈਂਟ - 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਰਾਹੀਂ ਫੈਡਰਲ ਫੂੰ ਰਡੂੰਗ ਰਵੁੱ ਚ ਗ ਣਵੁੱ ਤਾ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆ ਂ
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ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਇਸੂੰਸਸ ਦਾ 
ਚਾਇਲਡ-ਕੇਅਰ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੂੰ  ਸਮਰਿਨ ਦੇਣ ਲਈ $306.16 ਰਮਲੀਅਨ ਵੁੱ ਖਰ ੇਰੁੱਖੇ ਹਨ। 

• ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆ ਂਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: 

o ਮ ਫ਼ਤ ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹ ੁੱ ਡ ਰਦਮਾਗ ਰਵਰਗਆਨ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਰਸਖਲਾਈ ਦ ਆਰਾ 3,350 ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ 

ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹ ੁੱ ਡ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ $5.2 ਰਮਲੀਅਨ। 
o ਲਾਇਸੂੰਸਸ ਦਾ ਬਾਲ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਇਲਡਹ ੁੱ ਡ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਇਨ-ਪ੍ਰਸਨ ਅਤੇ ਵਰਚ ਅਲ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਰਸਖਲਾਈ ਵਰਕਸਾਪ੍ਾਂ ਲਈ $1.5 ਰਮਲੀਅਨ। 

ਸੰਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਸੂੰਘੀ-ਸੂਬਾਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 
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