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ਅਿਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਅਿਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 
ਿਈ ਲਿਆਰ ਹਨੁਰ ਲਵਕਲਸਿ ਕਰਨ ਲਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਨਵੇਂ 
ਮਾਈਕਰੋ-ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਿ (ਸੂਖਮ-ਯੋਗਿਾਵਾਂ) ਲਸਖਿਾਈ ਦੇ ਮੌਲਕਆਂ ਨੰੂ 
ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਲਿਵੇਂ ਲਕ ਅਿਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਲਿਕਿਾ ਿਗਾਿਾਰ ਵਿੱਧਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਿੇ ਲਵਲਵਧ ਬਣ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਇਹ 
ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ ਲਕ ਨੌਕਰੀ ਿਿੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੰੂ ਅਰਿਪੂਰਨ ਕੰਮ ਿਿੱਭਣ ਿਈ ਆਪਣੇ ਹਨੁਰਾਂ ਨੰੂ 
ਲਵਕਸਿ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲਮਿੇ। ਮਾਈਕਰੋ-ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ 
ਲਸਲਖਆਰਿੀਆਂ ਿਈ ਹਨੁਰ ਲਵਕਾਸ ਅਿੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਰਵਾਇਿੀ ਯੋਗਿਾਵਾਂ ਿੋਂ 
ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਮੌਿੂਦਾ ਹਨੁਰਾਂ ਅਿੇ ਯੋਗਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਲਕ ਅਿਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਿ ਸਫਿ ਹੋਣ ਿਈ ਿੋੜ੍ੀਦੇਂ ਸਾਧਨ ਹਨ, 
ਅਿਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਿੇ ਲਿੰਨ ਅਕਾਦਲਮਕ ਸਾਿਾਂ ਲਵਿੱਚ Lac La Biche ਲਵਖੇ ਪੋਰਟੇਿ 
ਕਾਿਿ ਲਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪਾਇਿਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਵਸਿਾਰ ਕਰਨ ਿਈ $220,000 ਦਾ ਲਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਐਡਿਟ ਿਰਲਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਿੇ ਵਾਿੰਟੀਅਰਾਂ ਿਈ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਵਕਾਸ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਐਡਿਟ ਿਰਲਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਵਿੱਚ 80 ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਦੀ ਅਿਬਰਟਾ 
ਵਾਸੀਆਂ ਿਈ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੁਲਨਆਦੀ ਲਸਿੱਲਖਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਵਿੱਚ ਮਦਦ 
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ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਅਿੇ ਵਿੰਟੀਅਰ ਸਾਖਰਿਾ, ਸੰਲਖਆ, ਬੁਲਨਆਦੀ ਲਡਿੀਟਿ ਹਨੁਰ ਅਿੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਲਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਇਿੱਕ-ਨਾਿ-ਇਿੱਕ ਿਾਂ ਸਮੂਹ ਲਸਖਿਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪੋਰਟੇਿ ਕਾਿਿ Bonnyville, St. Paul, Elk Point ਅਿੇ ਉਿੱਿਰੀ ਅਿਬਰਟਾ ਲਵਿੱਚ ਸਿੱਿ ਫਰਸਟ 
ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਲਮਊਲਨਟੀਆਂ ਲਵਿੱਚ ਬੁਲਨਆਦੀ ਲਸਿੱਲਖਆ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਐਡਿਟ 
ਿਰਲਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਪਰਦਾਿਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ-ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਿ ਪਰੋਗਰਾਲਮੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਿੇ 
ਵਿੰਟੀਅਰਾਂ ਿਈ ਮੌਿੂਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਵਕਾਸ ਦੇ ਮੌਲਕਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਅਿੇ ਕੰਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਿੇ ਿੀਵਨ 
ਿਈ ਿੋੜ੍ੀਦੇਂ ਬੁਲਨਆਦੀ ਕੰਲਪਊਟਰ ਹਨੁਰਾਂ ਅਿੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਿਈ ਲਸਖਿਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਈਕਰੋ-ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਵਅਕਿੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ੍-ਹਨੁਰ ਿਾਂ ਉਚੇਰੇ-
ਹਨੁਰ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਲਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 'ਅਿਬਰਟਾ 
2030: ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਈ ਹਨੁਰਾਂ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ' ਰਣਨੀਿੀ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

'ਅਿਬਰਟਾ 2030: ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਈ ਹਨੁਰਾਂ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ' ਅਿਬਰਟਾ ਦੀ ਉਿੱਚ ਲਸਿੱਲਖਆ 
ਪਰਣਾਿੀ ਿਈ ਇਿੱਕ ਪਲਰਵਰਿਨਸ਼ੀਿ ਲਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਿੇ ਲਦਸ਼ਾ ਹ,ੈ ਿੋ ਇਿੱਕ ਬਹਿੁ ਲਜ਼ਆਦਾ ਕੁਸ਼ਿ ਅਿੇ 
ਪਰਿੀਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿ ਲਵਕਲਸਿ ਕਰੇਗੀ, ਖੋਿ ਦੀ ਨਵੀਨਿਾ ਅਿੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਿ 
ਕਰੇਗੀ, ਅਿੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਿਾਵਾਂ ਅਿੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਲਵਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਿ ਲਰਸ਼ਿੇ ਬਣਾਏਗੀ। 

ਸੰਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ 
• ਅਿਬਰਟਾ 2030: ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਈ ਹਨੁਰਾਂ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ 
• ਨਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋ-ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਿ (ਸੂਖਮ-ਯੋਗਿਾ) ਲਸਖਿਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ 
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