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ਨਿਫਾਇਤੀ ਨਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਿਟਾਾਂ ਦਾ ਸਮਿਥਿ ਿਿਿਾ 
7 ਦਸੰਬਿ, 2022 

ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ 
ਰਵੱਚ $55 ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਿ ਿਹੀ ਹ ੈਰਕ ਅਲਬਿਟਾ 
ਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਰਕਫਾਇਤੀ ਘਿਾਾਂ ਤੱਕ ਵਧਿੇ ੇਪਹੁੰਚ ਰਿਲੇ।  

2021 ਰਵੱਚ, ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਵਸਤਾਿ 
ਕਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗਿ ਫਾਊਾਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਿਕ 10-ਸਾਲ ਦੀ ਿਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੀ। ਇਹ ਿਣਨੀਤੀ ਅਲਬਿਟਾ ਨ ੰ  25,000 ਤੱਕ ਹਿੋ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ 
ਯ ਰਨਟ ਸ਼ਾਿਲ ਕਿਨ ਦੇ ਿਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਰਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਰਸੰਗ 
ਪਾਿਟਨਿਰਸ਼ਪ ਪਰੋਗਿਾਿ ਸ਼ੁਿ  ਕਿਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿੁੱਿ 
ਕਦਿ ਹੈ ਰਕ ਪ ਿ ੇਸ ਬੇ ਰਵੱਚ ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚਯੋਗ 
ਹੋਵੇ।  
 
ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਹਿੇਕ 
ਪਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਿਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਾਂ ਰਕਫਾਇਤੀ 
ਹਾਊਰਸੰਗ ਪਾਿਟਨਿਰਸ਼ਪ ਪਰੋਗਿਾਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਿ ਕਿਦਾ ਹੈ 
ਰਕ ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਉਸ ਰਕਸਿ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਰਜਸਦੀ 
ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਲੋੜ ਹੈ।  
 
“ਸਾਡੀ ਸਿਕਾਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਰਕ ਰਕਫਾਇਤੀ 
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ ਿ ੇਸ ਬੇ ਰਵੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਹਾਊਰਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ, ਗੈਿ-ਿਨੁਾਫ਼ਾ 
ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ, ਰਿਉਾਂਸੀਪਲਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿਕੇ, 
ਿੈਨ ੰ  ਭਿੋਸਾ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀ ਾਂ ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਿਾ ਕਿ 
ਸਕਾਾਂਗੇ। ਿੈਂ ਸਾਡੀ 10-ਸਾਲ ਦੀ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਿਣਨੀਤੀ, ਸਟਰੋਂਗਿ 
ਫਾਊਾਂਡੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਿਹ ੇਕਦਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਿ ਕੇ 
ਬਹਤੁ ਿੁਸ਼ ਹਾਾਂ।”  

ਸੰਬੰਨਿਤ ਜਾਣਿਾਿੀ 
ਰਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਰਸੰਗ ਪਾਿਟਨਿਰਸ਼ਪ 
ਪਰੋਗਿਾਿ 
 
ਸਟਰੋਂਗਿ ਫਾਊਾਂਡੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਰਸੰਗ 
ਿਣਨੀਤੀ  
 
 
ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ ੱਛਨ ੱਛ 
ਹੰਟਿ ਬਾਰਿਲ (Hunter Baril)  
Hunter.Baril@gov.ab.ca 
780-619-5774 
ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਿੀ, ਸੀਨੀਅਿਜ਼, ਕਰਿਊਰਨਟੀ 
ਐਾਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਰਵਰਸਜ਼  
 
 
 

https://stage.alberta.ca/affordable-housing-partnership-program.aspx
https://stage.alberta.ca/affordable-housing-partnership-program.aspx
https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx
https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx
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ਜੇਿੇਿੀ ਰਨਕਸਨ (Jeremy Nixon), ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ, ਭਾਈਚਾਿੇ ਅਤੇ ਸਿਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਿੰਤਿੀ 
 
ਨਵਾਾਂ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਾਿਟਨਿਰਸ਼ਪ ਪਰੋਗਿਾਿ ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ, ਪਰਿਵਾਿਾਾਂ, ਘੱਟ ਆਿਦਨ, ਰਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ 
ਅਸਿਿਥਤਾਵਾਾਂ, ਸਿੀਿਕ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਰਹੰਸਾ ਦ ੇਪੀੜਤਾਾਂ, ਅਤੇ ਹਿੋਾਾਂ ਲਈ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਿ ਕਿਨ ਲਈ ਜਨਤਕ, ਗੈਿ-ਿੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਿੇਤਿਾਾਂ ਦੀ ਿਦਦ 
ਕਿਨ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀਆਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਿੁੱਲਹ ਾ ਹੈ। 
 
ਰਕਫਾਇਤੀ, ਸਿਾਰਜਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਰਵਕਾਸਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸਤਾਵ 7 ਦਸੰਬਿ, 2022 ਤੋਂ 
11 ਜਨਵਿੀ, 2023 ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਿ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਪਰਜੋੈਕਟਾਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਧੇ, ਿੁਿੰਿਤਾਾਂ, ਪਰਿਵਿਤਨ, ਿੁੜ ਰਵਕਾਸ ਜਾਾਂ ਨਵੀ ਾਂ 
ਉਸਾਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
“Silvera ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗਿ ਫਾਊਾਂਡੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਰਸੰਗ ਿਣਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਰਨਿੰਤਿ 
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਿੁਸ਼ ਹੈ। ਅਜੱ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਸਰਹਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਿਹੱਤਵਪ ਿਨ ਭ ਰਿਕਾ 
ਨ ੰ  ਿੇਿਾਾਂਰਕਤ ਕਿਦੀ ਹੈ ਰਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਿਰਿਆਨੀ ਆਿਦਨ ਵਾਲੇ ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਕੋਲ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ 
ਰਵਕਲਪਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹ।ੈ Silvera ਕੋਲ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਤਆਿ ਹਨ ਰਜਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਆੁਿਾ ਸਿਿੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਸਿਕਾਿ ਦ ੇਸਾਿੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਲਾ ਿੋਲਹਣਗੇ।” 
Silvera for Seniors ਦੀ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਰਕਊਰਟਵ ਆਰਫ਼ਸਿ, ਅਤੇ ਅਲਬਿਟਾ ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਿਊਰਨਟੀ 
ਹਾਊਰਸੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਅਿਲੀਨ ਐਡਿਸਨ (Arlene Adamson) 
 
 
“ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਦੇਿ ਕੇ ਿੁਸ਼ੀ ਹ ੋਿਹੀ ਹ ੈਰਕ ਅਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਲੋੜਵੰਦਾਾਂ ਲਈ ਸੁਿੱਰਿਅਤ, ਸਰਥਿ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 
ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੰਰਡੰਗ ਪਰੋਗਿਾਿ ਦ ੇਜ਼ਿੀਏ, ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਿੇਤਿ 
ਰਵੱਚ ਵਧੇਿ ੇਰਕਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿਕਾਿ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਿੌਰਕਆਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਿ ਲਗਾਉਾਂਦੇ ਿਰਹਣ 
ਦੀ ਉਿੀਦ ਿੱਿਦ ੇਹਾਾਂ। ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਰਵਚੱ ਇੱਕ ਰਨਵੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਅਲਬਿਟਾ 
ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ ਕਿਜ਼ੋਿ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਦੇ ਹਾਾਂ।” 
ਲੈਥਰਬਰਜ ਹਾਊਰਸੰਗ ਅਥਾਿਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਰਿਰਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਰਫਸਿ ਅਤੇ ਅਲਬਿਟਾ ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਐਾਂਡ ਕਰਿਊਰਨਟੀ 
ਹਾਊਰਸੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪਰੈਜ਼ੀਡੇਂਟ ਸਾਊਥ ਿੀਜਨ, ਿੌਰਬਨ ਜੇਿਸ (Robin James) 
 
“Civida ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਾਿਟਨਿਰਸ਼ਪ ਪਰੋਗਿਾਿ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਾਂ ਇਹ 
ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਾਂ ਨਵੀ ਾਂ ਰਿਸ਼ਿਤ-ਆਿਦਨ ਵਾਲੀ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ Civida ਦੀ ਿਦਦ ਕਿਗੇੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ 
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ਐਡਿੰਟਨ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਵਧੇਿੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਿੇਗੀ ਰਜਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਪਰੋਗਿਾਿ ਨਵੇਂ ਰਵਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਣਨੀਤਕ ਤਿਜੀਹ ਨਾਲ ਿੇਲ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Civida ਦੀ ਿੁੱਿ ਉਸਾਿੀ ਪਰਜੋੈਕਟਾਾਂ ਨ ੰ  
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਿਨ ਦੀ ਸਿਿਥੱਾ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ।”  
Civida ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਰਕਊਰਟਵ ਆਰਫ਼ਸਿ, ਗੋਿਡ ਜੌਹਨਸਟਨ (Gord Johnston)  
 
ਹਾਊਰਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਪ ੰਜੀ ਗਰਾਾਂਟ, ਜ਼ਿੀਨ ਜਾਾਂ ਰਬਲਰਡੰਗ ਯੋਗਦਾਨ, ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਿਕਾਿੀ ਿਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਟਰਾਾਂਸਫਿ 
ਜਾਾਂ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਿ ਪ ਰਵੱਚ ਕੁੱਲ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਤਹਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਸ ਬਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
ਪਰਸਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ, ਘੱਟ ਆਿਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ 
ਕਿਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਟਕੈਸਦਾਤਾ ਦੇ ਡਾਲਿਾਾਂ ਲਈ ਰਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਆਧਾਿ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਿਜ਼ੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਬਾਿ ੇਵੇਿਵ ੇalberta.ca/affordable-housing-partnership-program.aspx 'ਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

 
ਫੌਿੀ ਤੱਥ  
• ਕੈਪੀਟਲ ਪਲਾਨ 2022, 2,300 ਨਵੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਨੁਿ-ਸੁਿਜੀਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਿਨ ਲਈ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਰਵਚੱ $281 ਰਿਲੀਅਨ ਅਲਾਟ ਕਿਦਾ ਹੈ। 
• ਇਹ ਸ ਬੇ ਭਿ ਰਵੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਿੀਆਾਂ ਦਾ ਸਿਿਥਨ ਕਿੇਗਾ।  
• ਨਵੇਂ ਪ ੰਜੀ ਰਨਿਿਾਣ ਅਤੇ ਰਕਿਾਏ 'ਤੇ ਸਬਰਸਡੀਆਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਿਣ ਅਗਲੇ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਰਵੱਚ ਲਗਭਗ 3,900 ਨਵੇਂ 

ਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।  
 
 


