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ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵ ਿੱਚ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਮਾਨਵਿਕ ਵਿਹਤ ਦਾ 

ਿਮਰਥਨ 

18 ਅਗਸਤ, 2022  

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਚਸਕ ਚਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਪਹ ੂੰਿਯੋਗ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ ਰ ਆਤੀ-

ਬਿਪਨ ਦੇ ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ਫਤ ਚਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਹੋਮ ਚਵਚ਼ਿਟੇਸਨ ਨੱੈਟਵਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸਨ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਚਜਕ ਅਤੇ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ, ਲਾਈਸੈਂਸਸ ਦਾ ਿਾਈਲਡ-ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਚਵੱਿ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ ਰ ਆਤੀ-ਬਿਪਨ ਦੇ 

ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਦੇ ਚਗਆਨ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਚਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਰਿ ਅਲ ਵਰਕਸਾਪਾਂ ਲਈ ਸੂੰਘੀ ਫੂੰਚਡੂੰਗ ਚਵਿ 

ਮੌਜ ਦ $1.5 ਚਮਲੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। 

ਵਰਕਸਾਪਾਂ ਚਵੱਿ ਚਸਸ  ਅਤੇ ਬਿਪਨ ਦੀ ਮਾਨਚਸਕ ਚਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਚਵਹਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  

ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੱਚਭਆਿਾਰਕ ਸਵੈ-ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਕੇਂਦਚਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਦੀ ਚਸਿਲਾਈ ਚਵੱਿ, ਸੂੰਕਟ ਚਵੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਾਨਚਸਕ-ਚਸਹਤ ਦੀ ਮ ੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਚਸਕ ਚਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਅਲਬਰਟਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਅਰਲੀ ਲਰਚਨੂੰ ਗ ਐਡਂ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਚਹਤ, ਸ ਰ ਆਤੀ ਬਿਪਨ ਦੇ 

ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 2021-22 ਚਵੱਿ ਕੀਤੇ $56 ਚਮਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਦੇ ਚਨਵੇਸ ਦ ਆਰਾ $1.5-

ਚਮਲੀਅਨ ਫੂੰਚਡੂੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ ਰ ਆਤੀ ਬਿਪਨ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਫੂੰਚਡੂੰਗ, ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਵਿ 

ਸ ਰ ਆਤੀ-ਚਸੱਿਲਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ ਚਦਰਸਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਫੌਰੀ ਤਿੱਥ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ ਰ ਆਤੀ ਬਿਪਨ ਦੇ 3,350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਨ ੂੰ  "ਮ ਫ਼ਤ 

ਅਰਲੀ ਿਾਈਲਡਹ ੱਡ ਬਰੇਨ ਸਾਇੂੰਸ ਅਤ ੇਚਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟਰੇਚਨੂੰ ਗ" ਰਾਹੀ ਂਆਪਣੇ ਹ ਨਰ ਨ ੂੰ  ਚਨਿਾਰਨ 

ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ $5.2 ਚਮਲੀਅਨ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਚਸਕ ਚਸਹਤ ਿ ਣੌਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਰ ਕਰਨ ਚਵੱਿ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਿ ੱਕ ਰਹੀ ਹੈ:  

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=84358E8DC9382-F007-FF4B-544B5E147CA5AE8C
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=84358E8DC9382-F007-FF4B-544B5E147CA5AE8C
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=84358E8DC9382-F007-FF4B-544B5E147CA5AE8C
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o ਚਦ ਿਾਈਲਡ ਐਡਂ ਯ ਥ ਵੈਲਬੀਇੂੰਗ ਚਰਚਵਊਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਚਵਡ-19 ਦੇ 

ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਲਈ 

ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਚਸਫਾਰਸਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਮੇਡ-ਇਨ-ਅਲਬਰਟਾ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀ,ਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ 

ਸੂੰਿਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੂੰਜ ਸਾਲਾਂ ਚਵੱਿ $300 ਚਮਲੀਅਨ ਚਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਸ ਰ ਆਤੀ 

ਬਿਪਨ ਦੇ ਚਸੱਚਿਅਕਾਂ ਦੀ ਚਨਯ ਕਤੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਚਸਸਟਮ ਚਵੱਿ ਪਚਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਨ ੂੰ  

ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਸਿਲਾਈ ਦੇ ਸਕਣ। 

ਿੰਬੰਵਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਹੋਮ ਚਵਚ਼ਿਟੇਸਨ ਨੱੈਟਵਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸਨ 

• $10-ਪਰਤੀ-ਚਦਨ ਵੱਲ: ਸ ਰ ਆਤੀ ਚਸਿਲਾਈ ਅਤ ੇਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ 

 

https://www.alberta.ca/child-and-youth-well-being-review.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82694162ABEC5-A188-C55C-8AA2E296848E0B56
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fahvna.org%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C6937ec625cdb4ea38ae008da81336d03%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637964355112722918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=paPTTIk9RAyqqEaROaGctyftwQWFeeBQwiDSZIEaTYg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Femployment-social-development%2Fcampaigns%2Fchild-care.html%3Futm_campaign%3Dnot-applicable%26utm_medium%3Dvanity-url%26utm_source%3Dcanada-ca_Canada.ca%2Fchild-care&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C6937ec625cdb4ea38ae008da81336d03%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637964355112722918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fYc%2BuADd6ECOy%2BWxACN8nf30wtjoIzJPAMiLuCuCd1w%3D&reserved=0

