
 

 

ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 

ਵਿਗੀਕਿਨ: ਸੁਿੱਰਿਅਤ A 

ਘੱਟ ਆਮਦਿੀ ਵਾਲੇ ਿਰਨ ਿੰਗ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ  ਮਰਥਿ ਕਰਿਾ 

8 ਫਿਵਿੀ, 2023   

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ  ਰਕਾਰ ਘੱਟ ਆਮਦਿੀ ਵਾਲੇ 1,700 ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 

ਿਰ  ਬਣਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਨਿਊ ਨਬਗਨਿਿੰਗਜ਼ ਬਰ ਰੀ ਦਾ 

ਨਵ ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਅਲਬਿਟਾ ਰਵੱਚ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਗਲੀ-ਕਤਾਿ ਦੇ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਕਿ ਹਨ। ਅਲਬਿਟਾ 

ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਰਕ ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ 

ਦੇਿਭਾਲ ਰਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਤ ੇਰਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਰਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ 

ਰਕ ਵਧੇਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਿੇ ਿੌਕੇ ਹੋਣ। ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਹੋਿ 

ਰਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਲਬਿਟਾ ਨ ੰ  ਸ ਬ ੇਦੀਆਂ ਨਿਸਾਂ ਨ ੰ  ਰਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਰਿਲੇਗੀ।   

 

ਰਨਊ ਰਬਗਰਨੰਗਜ਼ ਬਿਸਿੀ ਰਵੱਚ $8.5-ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਦੇ ਵਾਧ  ਰਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ, 1,700 ਤੱਕ 

ਨਿਰਸੰਗ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਇੱਕ-ਵਾਿ ਰਿਲਣ ਵਾਲੀ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਿਨਯੋਗ, $5,000 ਬਿਸਿੀ ਲਈ ਯੋਗ 

ਹੋਣਗੇ। ਨਿਰਸੰਗ ਪਰੋਗਿਾਿਾਂ ਰਵੱਚ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਕਿਜ਼ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 

ਪਰਾਪਤਕਿਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚਰੁਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰੋਗਿਾਿ ਅਤ ੇਰਵੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਾਪਦੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਿਾ 

ਕਿਦੇ ਹਨ। 

 

ਅਲਬਿਟਾ ਰਵੱਚ ਨਿਸਾਂ ਅਤ ੇਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਿਾਂ ਦੀ ਉਚੱ ਿੰਗ ਨ ੰ  ਪ ਿਾ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਕਿਨ 

ਲਈ ਵਾਧ  ਫੰਰਡੰਗ ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ, 

ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਸ ਬ ੇਭਿ ਰਵੱਚ ਰਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਧਤ ਪਰੋਗਿਾਿਾਂ ਰਵੱਚ ਤਕਿੀਬਨ 2,500 

ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੋਿ ਪਰਹਲਕਦਿੀਆਂ ਰਵੱਚ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਪੱਧਿ 'ਤੇ ਰਸੱਰਿਅਤ ਨਿਸਾਂ ਲਈ 

ਰਵਸਰਤਰਤ ਰਸਿਲਾਈ ਅਤ ੇਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਿੇਤਿਾਂ ਰਵੱਚ ਿਾਈਕਰੋ-ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰੋਗਿਾਿਾਂ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਸ਼ਾਿਲ 

ਹੈ। 

 

ਰਨਊ ਰਬਗਰਨੰਗਜ਼ ਬਿਸਿੀ ਨ ੰ  2022 ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਿੀ ਰਸੱਰਿਆ ਤੱਕ 

ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਝਂ ਰਵੱਤੀ ਿਕੁਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ, ਰਸੱਰਿਆ ਨਾ ਲੈ 

ਸਕਣ। 2023-24 ਅਕਾਦਰਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, $17 ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਨਵੇਸ਼ 'ਤੇ, ਘੱਟ ਆਿਦਨੀ 

ਵਾਲੇ 3,400 ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਿਸਿੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਸਿੀ ਨੇ 2022-23 ਅਕਾਦਰਿਕ ਸਾਲ ਰਵੱਚ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨੀ ਸ਼ੁਿ  ਕੀਤੀ। ਅਲਬਿਟਾ ਸਟ ਡੈਂਟ ਏਡ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਪਤਕਿਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  

ਫੰਡ ਪਰਦਾਨ ਕਿੇਗੀ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਾਪਦੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਿਾ ਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਰਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲ 2022-23 ਲੋਨ ਸਾਲ 

ਦੌਿਾਨ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਕਿਜ਼ ਅਤ ੇਗਰਾਂਟ ਫੰਰਡੰਗ ਲਈ ਿਨਜ਼ ਿ ਕੀਤੀਆਂ ਅਿਜ਼ੀਆਂ ਹਨ। 

 ਿੰਬਿੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਰਨਊ ਰਬਗਰਨੰਗਜ਼ ਬਿਸਿੀ 

 
ਅਲਬਿਟਾ 2030: ਨੌਕਿੀਆਂ ਲਈ ਹਨੁਿਾਂ ਦਾ 

ਰਨਿਿਾਣ ਕਿਨਾ 
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ਪਰੈੱਸ ਸੈਕਰੇਟਿੀ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ 
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