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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

ਿੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨ ਿੱਚ ਪਾੜੇ ਿ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਿ 
ਲਈ ਦਿੁੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਪਰਨਤਭਾ ਿ ੂੰ  ਆਕਰਨਿਤ 
ਕਰਿਾ 
18 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ ੱਛਰਗਛੱ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਰਵਵਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤ ੇਮ ੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ 
ਰਵੱਚ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਰਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਰਥਰਵਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬ ਤੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਰਵਕਾਸ ਰਵੱਚ ਰ ਕਾਵਟ ਪਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮ ੱਦਾ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਾਂਟੇਜ ਇਮੀਗਰੇਿਨ 
ਪਰੋਗਰਾਮ (Alberta Advantage Immigration Program - AAIP) ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 
ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਰਿਤੇਦਾਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਅੂੰਤਰਰਾਿਟਰੀ, ਉਚੱ-ਮੂੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਰਮਆਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਅਸਾਮੀਆਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਦੇ ਮਕੌੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਾਂ। 

AAIP ਇੱਕ ਆਰਰਥਕ ਇਮੀਗਰੇਿਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਨ ੂੰ  ਯੋਗ ਕਾਰਮਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਈ ਰਨਵਾਸ ਲਈ 
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਾਂ ਕੋਲ ਸ ਬੇ ਰਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 
ਪਰਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਰਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਮੌਜ ਦ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਵੱਚ 
ਏਕੀਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਾਂ ਕਾਰਮਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 
ਰਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਰਮਲਦੀ ਹੈ।  

ਉਦਯੋਗ ਮਾਰਹਰਾਾਂ ਨੇ ਭਰਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਮਆਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਅਲਬਰਟਾ 2025 ਤੱਕ ਹ ਨਰਮੂੰਦ ਕਾਰਮਆਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਰਵੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ 
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸ ਬੇ ਰਵੱਚ 100,000 ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਹਨ। ਮੂੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਰਵੱਚ ਰਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ, ਉਸਾਰੀ, 
ਰਸੱਰਖਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੂੰਜੀਨੀਅਰਰੂੰਗ ਿਾਮਲ ਹਨ। 
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ਫੌਰੀ ਤਿੱਥ: 
• 2022 ਰਵੱਚ ਕ ੱਲ 94,000 ਫ ੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਲਈ, ਦਸੂੰਬਰ 2022 ਰਵੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ 

41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਾਂ ਫ ੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਪਦੈਾ ਕੀਤੀਆਾਂ। 2021 ਦੀ ਿ ਰ ਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਹ ਣ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ 221,000 ਫ ੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਿਾਮਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 

• ਅਲਬਰਟਾ 2025 ਤੱਕ ਕਈ ਰਕੱਰਤਆਾਂ, ਹ ਨਰ ਪੱਧਰਾਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਰਵੱਚ 33,100 ਕਾਰਮਆਾਂ ਦੀ 
ਸਮ ੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਭਰਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ 

• AAIP ਇੱਕ ਆਰਰਥਕ ਇਮੀਗਰੇਿਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜ ੋਅਲਬਰਟਾ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਈ ਰਨਵਾਸ ਲਈ 
ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੂੰਦਾ ਹੈ।  

o ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਕਲੋ ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਲਈ ਹ ਨਰ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

• ਇਮੀਗਰੇਿਨ, ਰਰਫਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਸਟੀਜ਼ਨਰਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC), AAIP ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 
ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:  

o 2022 ਰਵੱਚ, AAIP ਨੇ ਸਾਰ ੇ6,500 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜ ੋIRCC 
ਦ ਆਰਾ ਸੱਤ ਇਮੀਗਰੇਿਨ ਸਟਰੀਮਾਾਂ ਰਵੱਚ ਹ ਨਰਮੂੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹ ਨਰਮੂੰਦ ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  
ਅਲਾਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ। 

• 3,120 ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਅਲਬਰਟਾ ਐਕਸਪਰੈਸ ਐਾਂਟਰੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਤਰਹਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ। 

ਸੂੰਬੂੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਰਕੱਤਾਮ ਖੀ ਰਦਰਿਟੀਕੋਣ (2021-2030) 
• ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਾਂਟੇਜ ਇਮੀਗਰੇਿਨ ਪਰੋਗਰਾਮ - ਅੱਪਡੇਟਜ਼ 
• ਅਲਬਰਟਾ ਐਕਸਪਰੈਸ ਐਾਂਟਰੀ ਸਟਰੀਮ 

 
ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ ੱਛਰਗੱਛ 
ਗੈਰੇਟ ਕੋਹਲਰ (Garrett Koehler)  

780-554-5777 
ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਵਪਾਰ, ਇਮੀਗਰਿੇਨ ਅਤੇ ਬਹ -ਸੱਰਭਆਚਾਰਵਾਦ 

 

https://open.alberta.ca/publications/albertas-occupational-outlook
https://www.alberta.ca/aaip-updates.aspx
https://www.alberta.ca/ainp-alberta-express-entry-stream.aspx
mailto:garrett.koehler@gov.ab.ca
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