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ਨਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਪਹ ੁੰਚਯੋਗ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ 
ਸਥਾਿਾਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵਿਲਪ 
31 ਜਨਵਰੀ, 2023  

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ੇਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪਰਾਈਵੇਟ 
ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਾਰਪਆਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਰਵਾਰਕ ਲੋੜਾਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਨ ੁੰ  ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਰਦੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਰਚਲਡਰਨਸ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਕੁੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਲਬਰਟਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਰਲੀ 
ਲਰਰਨੁੰ ਗ ਐਾਂਡ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਮਝੌਤਾ(ACELCC) ਸ ਬੇ ਦੀ ਰਮਕਸਡ-ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ, ਰਜਸ 
ਰਵੱਚ ਪਰਾਈਵਟੇ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨ ੁੰ  ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਬਰਟਾ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰੇ। 

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਕੁੰਟਰੋਲ ਫਰੇਮਵਰਕ (Cost Control Framework) ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਰਵਸਤਾਰ 
ਯੋਜਨਾ (For-Profit Expansion Plan) 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਹੋਰ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਇਕੱ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਹਣੁ, ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੁੰਤ ਤੱਕ 22,500 ਵਾਧ  ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬਾਲ 
ਦੇਖਭਾਲ ਸਥਾਨ ਅਗਲੇ ਰਤੁੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਰਵੱਚ ਫੁੰਰਡੁੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ 
ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਸੁੰਰਖਆ ਕੱੁਲ 68,700 ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ ਰ ੇਸ ਬੇ ਰਵੱਚ 
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤਕੱ ਪਹੁੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮਾਰਪਆਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਨ ੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਰਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਬਣਾਏ ਗਏ 22,500 ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਾਂ ਰਵੱਚੋਂ, 1,600 ਤੱਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਥਾਨ ਲਗਭਗ ਤੁਰੁੰਤ ਫੁੰਰਡੁੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇ2,000 ਤੱਕ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਪ ਰੀਆਾਂ ਹੁੁੰਦੇ ਹੀ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ 
ਅਰਜਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਧੇਰ ੇਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਮਾਰਪਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਨ ੁੰ  ਘਟਾਏਗਾ। ਪ ਰ ੇਸ ਬੇ ਰਵੱਚ 
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ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤਕੱ ਪਹੁੁੰਚ ਨ ੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ 
ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਥਾਨ 2026 ਤਕੱ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ 

ACELCC ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀ ਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਕੁੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਰਚਆਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਨ ੁੰ  
ਅੱਧਾ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਾਾਂ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ 2026 ਤੱਕ ਮਾਰਪਆਾਂ ਲਈ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਨ ੁੰ  ਔਸਤਨ 
$10 ਪਰਤੀ ਰਦਨ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਕਦਮ ਜੋ ਸੁੰਘੀ ਅਤ ੇਸ ਬਾਈ 
ਸਰਕਾਰਾਾਂ, ਦੋਵਾਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। 

ਪ ਰ ੇਸ ਬੇ ਰਵੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਮਕਸਡ-ਮਾਰਕੀਟ ਪਰਣਾਲੀ ਰਵੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਨ ੁੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਵੇਂ ਰਨੱਜੀ ਸਥਾਨਾਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਮੱੁਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਤੁੰਬਰ 2022 ਤੱਕ, ਪਰਾਈਵਟੇ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਦੋਵਾਾਂ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਰਵੱਚ 
ਰਕੁੰਡਰਗਾਰਟਨ-ਉਮਰ ਤਕੱ ਦੇ ਬੱਰਚਆਾਂ ਲਈ 112,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨ ਫੁੰਰਡੁੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਨਵੁੰਬਰ 
2021 ਰਵੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਰਕ 2025-26 ਤੱਕ 42,500 ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ 
ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ ਹਣੁ ਜਦੋਂ ਰਕ ਲਾਗਤ ਕੁੰਟਰੋਲ ਫਰੇਮਵਰਕ (Cost Control Framework) ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 
ਲਈ ਰਵਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ (For-Profit Expansion Plan) 'ਤੇ ਦੋਵਾਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸਰਹਮਤ ਰਮਲ ਗਈ ਹੈ, 
22,500 ਰਨੱਜੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਫੁੰਰਡੁੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਸ ਬੇ ਨ ੁੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਰਮਰਲਆ ਹੈ, ਨਵੁੰਬਰ 2021 ਰਵੱਚ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ 
ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਰਖਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗਤ ਰਨਯੁੰਤਰਣ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਰਵਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ 
'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਰਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਪਰਹਲਾਾਂ ਫੁੰਰਡੁੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪਰਾਈਵੇਟ 
ਆਪਰੇਟਰਾਾਂ ਨ ੁੰ  ਹਣੁ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤ ੇਰਵਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ ਬਾ ਹਣੁ ਇਸਦੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਰਟਕਾਊ ਫੁੰਰਡੁੰਗ ਮਾਡਲ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਲਾਗਤ ਰਨਯੁੰਤਰਣ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨ ੁੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ ਲੈਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਰਨਆਾਂ 
ਰਵੱਚ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਆਪਰੇਟਰਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। 

ਫੌਰੀ ਤੱਥ 
• ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਲਾਗਤ ਰਨਯੁੰਤਰਣ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਾਰੇ ਰਨੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਪਰੇਟਰਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  

ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਸਰਹਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ, ਰਸਰਫ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਥਾਨ ਫੁੰਰਡੁੰਗ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ। 
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• ਆਮਦਨ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ 'ਤ ੇਆਧਾਰਰਤ ਸਬਰਸਡੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵੱਚ ਪ ਰ ੇਸਮੇਂ 
ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਆਪਰੇਟਰਾਾਂ ਨ ੁੰ  ਰਕਫ਼ਾਇਤੀ ਫੁੰਰਡੁੰਗ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਪਆਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀ 
ਮਹੀਨਾ $450 ਅਤੇ $635 ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੁੰਬੁੰਨਿਤ ਜਾਣਿਾਰੀ 
• ਲਾਗਤ ਕੁੰਟਰੋਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਰਵਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ 
• ਸੁੰਘੀ-ਸ ਬਾਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 
• ਲਾਗਤ ਕੁੰਟਰੋਲ ਫਰੇਮਵਰਕ 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 
• ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੁੰਸ ਦੇਖ ੋ

https://www.alberta.ca/cost-control-framework-and-for-profit-expansion-plan.aspx
https://www.alberta.ca/federal-provincial-child-care-agreement.aspx
https://open.alberta.ca/publications/alberta-cost-control-framework-forprofit-expansion-plan
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ01RLdO1qxQ&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C78f1d9d453494ebe719508db03c7cda3%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638107928896400065%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fpsYcFMDy7ToypoZTvAAoS3YWk%2Fi%2FhVuRtwM0MIn3%2FQ%3D&reserved=0

