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ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 
 

ਐਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਨਮਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ 
ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿਾ 

21 ਫਿਵਿੀ 2023 

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਪਬਰਲਕ ਫੈਰਸਰਲਟੀਆਂ ਅਤ ੇਕਰਿਊਰਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ 

ਸਿਾਰਿਕ ਪਰੋਗਿਾਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਹੋਿ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਾਿ-ਪਰਾਰਫਟ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ 
ਿਦਦ ਕਿਿ ਲਈ ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਗਿਾਂਟਾਂ ਵਿੋਂ 38 ਰਿਲੀਅਿ ਡਾਲਿ ਤੋਂ ਵਧੇਿ ੇ
ਪਰਦਾਿ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। 

ਿਜ਼ਬ ਤ ਅਤੇ ਿੀਵੂੰਤ ਕਰਿਊਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਿਿਾਣ ਕਿਿ ਦਆੁਿਾ, ਐਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਿ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 

ਿਾਲ ਿੁੜਿ, ਿਵੇਂ ਹਿੁਿ ਰਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਿੇ ਿੌਰਕਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ 

ਪਰਾਪਤ ਹੈ। 

“ਹਿ ਿੋਜ਼, ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਿਾਿ-ਪਰਾਰਫਟ ਗਿੁਿੱਪ ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਿਾ ਂਦ ੇਿੀਵਿ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਫਿਕ ਰਲਆਉਦਂੇ 

ਹਿ, ਅਤੇ ਿੈਂ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡੀ ਸਿਕਾਿ ਕੋਲ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਕੂੰਿ ਦਾ ਸਿਿਥਿ ਕਿਿ ਦੀ ਸਿਿਿੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਗਿਾਂਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਿ ਉਿਿ ਦੇ ਐਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਿ ੂੰ  ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਉਿੱਚ-
ਕੁਆਰਲਟੀ ਪਰੋਗਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿ ਸਕਣ ਦੀ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਿਹਿੱਤਵਪ ਿਿ ਹਿ।" 

Danielle Smith, ਪਰੀਿੀਅਿ  

ਕਰਿਊਰਿਟੀ  ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਐਿਹਾਂਸਿੈਂਟ ਪਰੋਗਿਾਿ ਿਾਹੀ,ਂ ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਐਲਬਿਟਾ ਭਿ ਰਵਿੱਚ 226 ਿਿਤਕ-

ਵਿਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਆ ਂਅਿੱਪਗਿੇਡ ਕਿਿ ਿਾਂ ਉਸਾਿਿ 'ਚ ਿਦਦ ਕਿਿ ਵਾਸਤੇ 31.3 ਰਿਲੀਅਿ ਡਾਲਿ 
ਉਸ਼ ਪਾਸੇ ਿ ੂੰ  ਦੇ ਿਹੀ ਹੈ। ਇਹਿਾਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਸਥਾਿਕ ਫ ਡ ਬੈਂਕ, ਿਿੋਿੂੰਿਿ ਕੇਂਦਿ, ਿਾਿਵਿਾਂ ਲਈ 
ਪਿਾਹਾਂ, ਪਾਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਿਾਿ-ਪਰਾਰਫਟ ਫੈਰਸਰਲਟੀਆਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਿ। 

ਇਸ ਦ ੇਿਾਲ ਹੀ, ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਇੂੰਿੀਸ਼ੀਏਰਟਵਜ਼ ਪਰੋਗਿਾਿ ਿਾਹੀ,ਂ 278 ਿਾਿ-ਪਰਾਰਫਟ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਿ ੂੰ  ਉਹ ਪਰੋਗਿਾਿ 
ਅਤੇ ਪਰਾਿੈਕਟ ਰਡਰਲਵਿ ਕਿਿ 'ਚ ਿਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਰਿਲੀਅਿ ਡਾਲਿ ਫੂੰਰਡੂੰਗ ਵਿੋਂ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤ ੇਿਾਣਗੇ, 
ਰਿਹੜੇ ਸਥਾਿਕ ਿੌਕਿੀਆਂ ਪਦੈਾ ਕਿਦੇ, ਸਾਿਾਰਿਕ ਕਾਿਿਾ,ਂ ਿਿੋਿੂੰਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਰਭਆਚਾਿਕ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦੀ 



 
Classification: Public 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਦੇ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਿਊਰਿਟੀਆਂ ਿਾਲ ਪਰਸਪਿ ਿੁੜਿ ਲਈ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ 
ਕਿਦੇ ਹਿ। 

ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਫੈਨਿਨਲਟੀ ਐਿਹਾਂਿਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਐਿਹਾਂਸਿੈਂਟ ਪਰੋਗਿਾਿ ਿਾਿ-ਪਰਾਰਫਟ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਿ ੂੰ  ਿਿਤਕ ਵਿਤੋਂ ਦੀਆਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਆਂ 

ਅਿੱਪਗਿੇਡ ਕਿਿ, ਿੜੁ-ਰਵਕਸਤ ਕਿਿ, ਖਿੀਦਣ ਿਾ ਂਉਸਾਿਿ ਵਾਸਤੇ ਉਿ੍ਾਂ ਦੇ ਫੂੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਦੀ ਫੂੰਰਡੂੰਗ 
ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਗਿਾਿ ਦੀ ਵਿੱਡੀ ਗਿਾਂਟ ਸਟਰੀਿ 125,000 ਡਾਲਿ ਅਤੇ 1 ਰਿਲੀਅਿ ਡਾਲਿ ਦੇ 
ਦਿਰਿਆਿ ਦੇ ਪਰਾਿੈਕਟਾਂ ਿ ੂੰ  ਫੂੰਡ ਰਦੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਗਿਾਂਟ ਸਟਰੀਿ 125,000 ਡਾਲਿ ਤਿੱਕ ਦ ੇਪਰਾਿੈਕਟਾਂ ਿ ੂੰ  ਫੂੰਡ 
ਪਰਦਾਿ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਿਿਤਕ ਵਿਤੋਂ ਦੀਆਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਹਾਲ, ਿਿੋਿੂੰਿਿ ਫੈਰਸਰਲਟੀਆਂ, ਪਾਿਕਾਂ 
ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਿੈਦਾਿ, ਪਰਾਰਕਰਤਕ ਏਿੀਏ, ਸਪੋਿਟਸ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਫ ਡ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਿਲ ਹਿ। 

ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਪਰਾਿੈਕਟ ਪਾਰਜ਼ਰਟਵ ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਪਰਭਾਵ, ਆਿਰਥਕ ਫਾਇਦੇ, ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਰਾਿੈਕਟ ਰਤਆਿੀ 
ਅਤੇ ਸੂੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰਿਭਣਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਿ ਕਿਦੇ ਹਿ।  

ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਇੰਿੀਸ਼ੀਏਨਟਵਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਇੂੰਿੀਸ਼ੀਏਰਟਵਜ਼ ਪਰੋਗਿਾਿ ਿਾਹੀ ਂਪਰਾਿੈਕਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੂੰਰਡੂੰਗ ਪਰਾਿੈਕਟ ਲੋੜਾਂ, ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਿਵੀ ਂ

ਪਰੋਗਿਾਰਿੂੰਗ ਅਤੇ ਈਵੈਂਟ ਿੇਜ਼ਬਾਿੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਵਪਾਿਕ-ਵਿਤੋਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਾਂ ਦੀ ਖਿੀਦ, ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਰਵਕਾਸ, 

ਤਕਿਾਲੋਿੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿਾਿਕੀਰਟੂੰਗ ਲਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਿੀ ਕਿਿ ਵਾਲੇ ਪਰਾਿੈਕਟ ਜ਼ਿ ਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ 
ਰਕਸੇ ਰਿਥੀ ਗਈ ਫੌਿੀ ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਲੋੜ ਿ ੂੰ  ਪ ਿੀ ਕਿਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਡੇਿੀ ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਸ਼ਿ ਲੀਅਤ ਤੇ ਰਵਰਭੂੰਿ 
ਗਿੁਿੱਪਾਂ ਉਿੱਪਿ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਿ ਕਿਦੇ ਹੋਣ। ਫੂੰਰਡੂੰਗ ਲਈ ਪਰਾਿੈਕਟਾਂ ਿ ੂੰ  ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਦੇ ਆਧਾਿ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿਿੀਹ 
ਰਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ: 

• ਪਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਰਵਹਾਿਕਤਾ ਅਤ ੇਸੂੰਸਥਾ ਵਿੋਂ ਰਿਭਣਯੋਗਤਾ 
• ਪਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਰਤਆਿੀ 

• ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਿ ੂੰ  ਆਿਰਥਕ ਫਾਇਦੇ 

ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਇੂੰਿੀਸ਼ੀਏਰਟਵਜ਼ ਪਰੋਗਿਾਿ ਿਾਹੀ ਂਸੂੰਚਾਲਿ ਗਰਾਟਂਾਂ ਕਿਜ਼ੋਿ ਅਤੇ ਵਾਂਝ ੇਅਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਸੇਵਾਵਾ ਂ

ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕਿ ਿਹੇ ਗੈਿ-ਿੁਿਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਿਥਿ ਕਿਦੀਆ ਂਹਿ। ਯੋਗਤਾ ਪ ਿੀ ਕਿਿ ਲਈ, 

ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਪਰਾਇਿਿੀ ਰਿਸ਼ਿ ਿਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਿਾਿ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿਾ ਿੋ ਕਿਜ਼ੋਿ, ਫਾਇਰਦਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ੇਅਤੇ ਖਤਿੇ ਰਵਚਲੀ ਵਿੱਸੋਂ 
ਦੇ ਸਾਿਾਰਿਕ ਿਸਰਲਆਂ ਿ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਕਿਦੇ ਹਿ। 

• ਸਾਿੇ ਐਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਾਿਵੀ, ਸਿਾਰਿਕ ਅਤ ੇਆਿਰਥਕ ਸਿੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤਿੱਕ ਬਿਾਬਿ 

ਪਹੁੂੰਚ ਰਸਿਿਦੇ ਹਿ। 
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• ਰਵਆਪਕ ਿਾਿਵੀ ਿਾਂ ਸਿਾਰਿਕ ਿੁਿੱਰਦਆਂ ਿ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਕਿਿ ਲਈ ਭਾਈਚਾਿਕ ਸਰਹਯੋਗ ਦਾ ਸਿਿਥਿ ਕਿਦੇ 
ਹਿ।  

ਿਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  

• ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਐਿਂਹਾਂਸਿੈਂਟ ਪਰੋਗਿਾਿ 

• ਕਰਿਊਰਿਟੀ ਇੂੰਿੀਸ਼ੀਏਰਟਵਜ਼ ਪਰਗੋਿਾਿ  

•  ਰਪਛਲੀਆਂ ਗਿਾਂਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿ ਵਾਰਲਆਂ ਦਾ ਡੈਟਾਬੇਸ  

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ  
•  ਰਿਊਜ਼ ਕਾਿਫਿੂੰਸ ਦੇਖੋ  

 
 

https://www.alberta.ca/community-facility-enhancement-program.aspx
https://extranet.gov.ab.ca/env/previous-grant-recipients-database?msclkid=ceb321f2b1e411ec9594142d270ba53b
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwJEp7n5ofCc&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C0557b8001b6c4aa967fe08db144e4a36%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638126098699584088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hGpDpS99vji8t%2FInZPwLtPOhDzrNN%2F25szhdFDQE9ig%3D&reserved=0

