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ਬਜਟ 2023: ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣਾ 
ਫ਼ਰਵਰੀ 28, 2023 

ਬਜਟ 2023 ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੜੁ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ 
ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਨਸਿਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਦ ੇਉਪਚਾਰ ਸਵਕਲਪਾਂ ਸਵਿੱ ਚ 
ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ ਅਤ ੇਭਲਾਈ 
ਨ ੂੰ  ਉਤਿਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਬਜਟ 2023-24 ਸਵਿੱਚ ਪਬਸਲਕ ਸਸਕਉਸਰਟੀ ਲਈ $709 ਸਮਲੀਅਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਸਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ $84 ਸਮਲੀਅਨ ਵਿੱਧ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਉਂਸਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ 
ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਸਜਿੱਠਣ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਸਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।   
 

“ਇਹ ਧਨ ਸਨਵੇਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਰਿੱਿਣ 
ਸਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਲ ਲਿੱ ਭਣਗੇ,” ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਸਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 
ਮੂੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਐਸਲਸ ਨੇ ਸਕਹਾ। 
 

2023-24 ਸਵਿੱਚ $94 ਸਮਲੀਅਨ ਦਾ ਸਨਵੇਿ ਨਿੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਕਟ ਨਾਲ ਨਸਜਿੱਠਣ 
ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਸਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਐਡਮੂੰਨਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਲ ਸਵਿੇਿ ਸਧਆਨ 
ਸਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

2023-24 ਸਵਿੱਚ ਹੋਰ $12.5 ਸਮਲੀਅਨ ਨਾਲ ਜੇਲਹਾਂ ਸਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਅਰੋਗ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾ ਸਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਤਵ ਵਾਰ-ਵਾਰ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਰਿੱਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  
ਸਧਆਨ ਸਵਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ ਸਕ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਨਿ ੇਦੀ ਆਦਤ ਸਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ 
ਹਨ।   
 

ਅਤੇ, ਸਤੂੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਿੱਚ $20 ਸਮਲੀਅਨ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 
ਉਸ ਸਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਸਨਿੱਕਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਬਹਤਰ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਵਿੇਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਸਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਆਸਫ਼ਸ ਟ  ਕੌਮਬੈਟ ਟਰੈਸਫ਼ਸਕੂੰਗ ਇਨ ਪਰਸਨਜ਼ (ਮਨੁਿੱ ਿੀ 
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ਤਸਕਰੀ ਸਵਰੁਿੱ ਧ ਅਲਬਰਟਾ ਦਫ਼ਤਰ) ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   
 

“ਬਜਟ 2023 ਮਜ਼ਬ ਤ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਸਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱ ਸਿਅਤ 
ਕਸਮਉਸਨਟੀਆਂ (ਭਾਈਚਾਰੇ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਿੱਤ ਮੂੰ ਤਰੀ ਟਰੈਸਵਸ ਟੋਅਜ਼ ਨੇ ਸਕਹਾ।  
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