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ਬੱਜਟ 2023: ਬੱਨਿਆਂ ਦਾ ਭਨ ੱਖ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕਰਿਾ 
28 ਫਿਵਿੀ, 2023  

ਬੱਜਟ 2023 ਸਕੂਲ ਾਂ ਰਵਚੱ ਵਧ ਿਹੇ ਦ ਖਰਲਆਾਂ ਨ ਲ ਰਨਪਟਣ, ਰਵਰ ਿੰਨ 

ਪਰਕ ਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਿੀਆਾਂ ਕਿਨ ਅਤ ੇਰਕਫ ਇਤ 

ਵਧ ਉਣ ਲਈ ਰਸੱਰਖਆ ਖੇਤਿ ਰਵੱਚ ਇਕ ਇਰਤਹ ਸਕ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਿਦ  ਹ।ੈ. 

ਬੱਜਟ 2023 ਅਗਲੇ ਰਤਿੰਨ ਸ ਲ ਾਂ ਦੌਿ ਨ ਰਸੱਰਖਆ ਮਿੰਤਿ ਲੇ ਦ ੇਆਪਿੇਰਟਿੰਗ ਬੱਜਟ 

ਰਵੱਚ 2 ਰਬਲੀਅਨ ਡ ਲਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦ  ਵ ਧ  ਕਿਦ  ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸ  3,000 ਤਕੱ ਦ ੇ

ਸਕੂਲ ਸਟ ਫ ਦੀ  ਿਤੀ ਕਿਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਿੇਗ  ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਅਰਧਆਪਕ, ਰਵਰਦਅਕ 

ਸਹ ਇਕ, ਬੱਸ ਡਿ ਈਵਿ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਹ ਇਤ  ਸਟ ਫ ਸ਼ ਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

2023-24 ਦ ੇਸਕੂਲੀ ਸ ਲ ਰਵੱਚ ਐਲਬਿਟ  ਰਕਿੰਡਿਗ ਿਟਨ ਤੋਂ ਗਿੇਡ 12 ਤਕੱ ਦੇ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਾਂ ਦੀ ਰਸੱਰਖਆ 'ਤ ੇਲਗ ਗ 8.8 ਰਬਲੀਅਨ ਡ ਲਿ ਖਿਚ ਕਿੇਗ , ਜੋ 

ਹਿ ਸਕੂਲੀ ਰਦਨ ਲਈ 44 ਰਮਲੀਅਨ ਡ ਲਿ ਦੇ ਬਿ ਬਿ ਹੈ। ਰਤਿੰਨ ਸ ਲ ਾਂ ਦੌਿ ਨ 

ਦ ਖਰਲਆਾਂ ਰਵੱਚ ਵ ਧੇ ਲਈ 820 ਰਮਲੀਅਨ ਡ ਲਿ ਾਂ ਦੀ ਫਿੰਰਡਿੰਗ ਹੈ। 

ਇਹ ਰਨਵੇਸ਼ ਵਧ ਿਹ ੇਦ ਖਰਲਆਾਂ ਨ ਲ ਰਨਪਟਦ , ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਵਰ ਿੰਨ 

ਲੋੜ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਿ  ਕਿਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਿਦ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਰਹਿੰਗ ਈ ਨ ਲ ਲੜਨ ‘ਚ 

ਮਦਦ ਕਿਦ  ਹ,ੈ” ਐਲਬਿਟ  ਸਿਕ ਿ ਦੀ ਰਸੱਰਖਆ ਮਿੰਤਿੀ ਐਡਿੀਆਨ  ਲ ਗਿੈਂਜ ਨੇ 

ਰਕਹ । 

ਹੋਿ ਅਰਧਆਪਕ ਾਂ ਅਤ ੇਸਹ ਇਕ ਾਂ ਨੂਿੰ   ਿਤੀ ਕਿਨ ਾਂ ਕਲ ਸ ਾਂ ਦ ੇਆਕ ਿ ਨੂਿੰ  ਘਟ ਉਣ 

‘ਚ ਮਦਦ ਕਿੇਗ । 

ਬੱਜਟ 2023 ਰਵੱਚ ਐਲਬਿਟ  ਦੇ ਸ  ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਿ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਾਂ ਲਈ ਲਿਰਨਿੰ ਗ 

ਸੁਪੋਿਟ ਫਿੰਰਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਲਗ ਗ 1.5 ਰਬਲੀਅਨ ਡ ਲਿ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਦਜੂੀ 

  ਸ਼  ਵਜੋਂ ਅਿੰਗਿੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਹ ਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਨ ਿਥੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਾਂ 

ਵ ਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਸ਼ ਮਲ ਹੈ। 

"ਸ ਡੇ ਬੱਚ ੇਸ ਡ   ਰਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਜਟ 2023 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਾਂਦ  ਹੈ ਰਕ ਹਿ 

ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਕਲ ਸਿਮੂ ਰਵੱਚ ਸਹ ਇਤ  ਰਦੱਤੀ ਜ ਵੇ," ਐਲਬਿਟ  ਸਿਕ ਿ ਦੇ ਰਵੱਤ ਮਿੰਤਿੀ 

ਟਿੈਰਵਸ ਟੋਵਜ਼ ਨੇ ਰਕਹ । 

ਹੋਿ ਵਧੇਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੂਬ  ਸਿਕ ਿ ਵੱਲੋਂ  ਫਿੰਡ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ 

ਸਵ ਿੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਥ ਰਿਟੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਤਿੰਨ ਸ ਲ ਾਂ ਦੌਿ ਨ 414 ਰਮਲੀਅਨ ਡ ਲਿ 

ਵੀ ਪਰ ਪਤ ਹੋਣਗੇ।  
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ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਨ ੱਛ  

Charlotte Taillon 
charlotte.taillon@gov.ab.ca 
780-932-5381 

ਪਰੈੱਸ ਸੈਕਟਿੀ, ਖਜ਼ ਨ ਾਂ ਬੋਿਡ ਅਤੇ ਰਵੱਤ 
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