
 

 

 ریلیز نیوز 

Classification: Public 

 البرٹنز کو، کمیونٹیز کو محفوظ رکھنا :2023بجٹ 
 2023فروری،  28

میں پولیس کی خدمات اور بحالی پر مرکوز ذہنی صحت اور نشے کی   2023بجٹ 

لت کے عالج کے اختیارات کو بہتر بناتے ہوئے تمام البرٹنز کے تحفظ و بہبود کو  

 فروغ دیا گیا ہے۔ 

ملین ڈالر فراہم کیے جا رہے ہیں، جو   709میں عوامی سکیورٹی کے لئے  24-2023بجٹ میں 

اس سے بلدیات کو جرائم کا مقابلہ کرنے میں   ملین ڈالر زیادہ ہیں۔ 84کہ گزشتہ سال کے بجٹ سے 

 مدد دینے کے لئے پولیس شامل کی جائے گی۔ 

 

محفوظ رکھنے کے لئے مقامی حل  "ان سرمایہ کاریوں کے ذریعے البرٹنز اور ان کے خاندانوں کو  

 تالش کیے جائیں گے،" حکومتی وزیر برائے عوامی تحفظ اور ہنگامی خدمات مائیک ایلس نے کہا۔

 

ملین ڈالر کی سرمایہ کاری سے نشے کی لت کے بحران پر کام کرنے کے   94میں  2023-24

پر خصوصی توجہ دی  لئے خدمات اور جگہیں شامل کی جائیں گی، جس میں ایڈمانٹن اور کیلگری 

 جائے گی۔ 

 

ملین ڈالر کے ذریعے اس عالج کو جیلوں میں توسیع دی جائے گی   12.5میں مزید  2023-24

اس کا مقصد یہ ہے کہ بار بار ہونے والے جرائم میں   تاکہ قیدیوں کو بحالی میں مدد دی جا سکے۔

جائے کہ ذہنی صحت اور   کمی النے اور کمیونٹیز کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ تسلیم کیا

 نشے کی لت نگہداشت صحت کے مسائل ہیں۔ 

 

ملین ڈالر کے ذریعے انسانی اسمگلنگ کے شکار اور اس سے بچ نکلنے  20اور تین سالوں میں 

 والے افراد کا بہتر تحفظ کیا جائے گا اور خصوصی خدمات تک ان کی رسائی بڑھائی جائے گی۔

 ال البرٹا آفس بھی بنایا جائے گا۔انسانی اسمگلنگ کا مقابلہ کرنے وا

 

"مضبوط پولیس خدمات، سماجی خدمات اور ہنگامی ردعمل دینے والوں کی معاونت سے بجٹ  

ہمیں محفوظ کمیونٹیز بنانے میں مدد دے رہا ہے،" البرٹا کی حکومت کے وزیر مالیات   2023

  ٹریوس ٹوئس نے کہا۔
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 میڈیا کے سواالت 

 شارلٹ ٹیلن
charlotte.taillon@gov.ab.ca 

780-932-5381 
 پریس سیکرٹری، ٹریژی بورڈ اور مالیات 
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