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Classification: Public 

2023: ਐਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ ਂ
28 ਫਿਵਿੀ 2023

ਬੱਜਟ 2023 ਿੋਜ਼ਮੱਿਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਧਿੇ ੇਖਿਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿ 

ਿਹੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਿਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਿਿ ਦਆੁਿਾ ਐਲਬਿਟਾ 

ਦੇ ਭਰਵਖੱ ਿ ੂੰ  ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹ।ੈ 

ਬੱਜਟ ਉਿੱ ਯ ਰਟਰ ਲਟੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਿਾਹਤ ਦਾ ਰਵਸਤਾਿ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਰਵਰ ਦਆਿਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਿਾ ਂਰਵਿਲੇ 

ਕਿਮਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਿਵੀ ਂਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਿਦਾ ਹੈ।  

ਯ ਰਟਰ ਲਟੀ ਲਾਗਤਾਂ ਿ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਿਿ ਲਈ, ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਕੁਦਿਤੀ ਗੈਸ ਰਿਬੇਟ 

ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਿ ੂੰ  ਸਥਾਈ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਧਾ ਿਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਦਿਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 6.50 

ਡਾਲਿ ਪ੍ਰਤੀ ਗੀਗਾਜ ਲ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਛੋਟ ਲਾਗ  ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾਂ  

ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੂੰਡਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਕਫਾਇਤੀ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਲਈ 238 ਰਮਲੀਅਿ ਡਾਲਿ 

ਰਮਰ ਲਆ ਦੇਖਣਗੇ। ਬੱਜਟ 2023 ਘਿੋਗੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਟਊਸ਼ਿ-ਫ਼ੀਸ ਦੇ 

ਵਾਧੇ ਿ ੂੰ  ਵੀ ਦ ੋਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕੱ ਸੀਮਤ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਰਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਿ ਵਾਲੇ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਕਿਜ਼ੇ ਮੋੜਿ ਲਈ ਵਧੇਿ ੇਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ ਅਤੇ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਕਿਰਜ਼ਆਂ 'ਤ ੇਰਵਆਜ ਦਿ ਿ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਿਕ ੇਪ੍ਰਾਈਮ ਿੇਟ ਤੱਕ ਕਿ ਰਦੱਤਾ 

ਰਗਆ ਹੈ।  

ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ ਂ

ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਜ ਿ 2023 ਤੱਕ 100 ਡਾਲਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਿਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਿਾ ਦ ੇਰਸੱਧੇ 

ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਸਮੇਤ ਰਕਫਾਇਤੀ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਿਗੇ।  

ਰਤੂੰਿ ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਿ ਹੋਿ 90 ਰਮਲੀਅਿ ਡਾਲਿ 2023 ਰਵੱਿ ਬੈਿੇਰਫਟਾ ਂਦੀਆਂ ਿਕਮਾਂ 

ਰਵੱਿ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਿਿ ਦਆੁਿਾ ਐਲਬਿਟਾ ਿਾਈਲਡ ਐਡਂ ਫੈਰਮਲੀ ਬਿੇੈਰਫਟ ਿ ੂੰ  

ਮਰਹੂੰਗਾਈ ਿਾਲ ਇੂੰਡੈਕਸ ਕਿੇਗਾ/ਜੋੜੇਗਾ। 

  

ਸੀਿੀਅਰਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਕਮਜ਼ਰੋ ਐਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ  

65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਸੀਿੀਅਿ, ਰਜੂੰਿ੍ਾਂ ਦੀ ਘਿੇਲ  ਆਮਦਿ 2021 

ਟੈਕਸ ਵਿ੍ੇ ਦੇ ਆਧਾਿ 'ਤ ੇ180,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹ,ੈ ਅਜ ੇਵੀ ਛੇ ਮਹੀਰਿਆਂ (ਜਿਵਿੀ 

ਸਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  
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2023 - ਜ ਿ 2023) ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਿਾ ਦੇ ਰਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹਿ।  

ਐਲਬਿਟਾ ਰਿਵਾਸੀ, ਰਜਹੜ ੇਐਲਬਿਟਾ ਸੀਿੀਅਿਜ਼ ਬਿੇੈਰਫਟ, ਏ ਆਈ ਐਸੱ ਐਿੱ ਅਤੇ ਇਿਕਮ ਸੁਪ੍ੋਿਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਦੇ ਹਿ, ਛੇ 

ਮਹੀਰਿਆਂ ਦੌਿਾਿ 600 ਡਾਲਿ ਦੀਆਂ ਉਹੋ ਰਜਹੀਆਂ ਅਫੋਿਡੇਰਬਰ ਲਟੀ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ੇਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਿ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹੀ 

ਐਿਿੋਲ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਿ।  

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ 2023 ਰਵੱਿ ਏ ਆਈ ਐਸੱ ਐਿੱ, ਇਿਕਮ ਸੁਪ੍ੋਿਟ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਸੀਿੀਅਿਜ਼ ਬਿੇੈਰਫਟ ਰਵੱਿ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ 

ਵਾਧੇ ਦੇ ਿਾਲ ਸੀਿੀਅਿਾ,ਂ ਘਟੱ ਆਮਦਿੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਿ ਐਲਬਿਟਾ ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਹੋਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ।  

ਘੱਟ ਆਮਦਿੀ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਪ੍ਾਸ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ ਬੱਜਟ 2023 ਰਕਫਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 16 

ਰਮਲੀਅਿ ਦਾ ਰਿਵੇਸ਼ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।.  

ਸਮਾਨਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਡਸਏਨਬਨ ਲਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ  

ਸਿਕਾਿ ਹੋਿ ਰਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜਵੂੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ ਵਧੇਿ ੇਸੋਸ਼ਲ ਸਿਰਵਸ ਵਿਕਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਰਖੱਿਣ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਿੌਕਿੀਆਂ 

‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਿੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਬੱਜਟ 2023 ਰਵੱਿ ਰਡਸਏਰਬਰ ਲਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੇ-ਘਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਿਾ ਂਅਤ ੇ

ਪ੍ਰਿਵਾਿਕ ਰਹੂੰਸਾ ਿੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਗੋਿਾਮਾਂ ਰਵਿਲੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਿਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਖਾਹਾ ਂਰਵੱਿ ਵਾਧੇ ਲਈ 102 ਰਮਲੀਅਿ ਡਾਲਿ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਇਹ ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ ਫਿਵਿੀ ਰਵੱਿ ਤਿਖਾਹਾਂ ਰਵੱਿ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਿ-ਕਿਰਤਆਂ ਿ ੂੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ 24 

ਰਮਲੀਅਿ ਡਾਲਿਾ ਂਰਵੱਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੋਿ ਵਾਧਾ ਹੈ। 


