
       ਨੀਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ 

ਸੇਟ (SAIT) ਵਿਖੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਿਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ 
17 ਫਰਿਰੀ, 2023 

 
 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
$900,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇ
ਲੋਕ ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ 
ਦੀ ਆਰਵਿਕਤਾ ਨ ੁੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਵਹਣ। 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਰਿਵਵਵਸਿਾ ਵਵੱਚ ਗਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 
ਆਰਵਿਕ ਇੁੰ ਜਣ ਬਣੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ 
ਵਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਵਵਵ ੁੰ ਨਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਵਦਰਤ ਹਾਂ। ਹ ਨਰਮੁੰ ਦ ਵਪਾਰ, 
ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ, ਚੁੰ ਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ ਬੇ ਦੀ ਵਵਵ ੁੰ ਨਤਾ ਵਾਲੀ ਆਰਵਿਕਤਾ ਲਈ 
ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹਨ। 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਲਬਰਟਾ ਇੁੰ ਸਟੀਵਚਊਟ ਆਫ਼ 
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਟ (SAIT) ਵਵਖੇ 134 ਨਵੀਆਂ ਟਰੇਡ ਸੀਟਾਂ ਨ ੁੰ  ਫੁੰ ਡ ਦੇਣ 
ਲਈ ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ ਲਰਵਨੁੰ ਗ ਗਰਾਂਟ (ਪਵਹਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਖਲਾਈ ਗਰਾਂਟ) 
ਰਾਹੀਂ $900,140 ਦਾ ਵਨਵਸੇ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਤਾਂ ਜੋ ਹਰੋ ਵਵਵਦਆਰਿੀ 
ਸਾਡੇ ਪਰਵਤ ਾਸ਼ਾਲੀ ਹ ਨਰਮੁੰ ਦ ਟਰੇਡ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਲਾ ਦਾਇਕ 
ਕਰੀਅਰ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਸਕਣ। 

 

“ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹ ਨਰਮੁੰ ਦ ਵਪਾਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤ ੇ
ਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹ।ੈ ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ ਵਸੱਵਖਆ 
ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਗਰੈਜ ਏਟ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਚੁੰ ਗੀ ਤਨਖਾਹ 
ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੰ ਮ ਵਾਲੀ ਿਾਂ 'ਤੇ 
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ 

ਸੰਬੰਵਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ 
 

ਅਲਬਰਟਾ 2030: ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ 
ਬਣਾਉਣਾ 
 

ਅਪਰੈਂਵਟਸਵ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਸਖਲਾਈ 
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ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ ਵਸੱਵਖਆ ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਵੱਚ ਕੁੰ ਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” 
ਕੇਸੀ ਮਾਡ , ਹ ਨਰਮੁੰ ਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਮੁੰ ਤਰੀ 
 

ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੁੰ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਕੁੰ ਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪਰਵਤ ਾ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ 
ਨ ੁੰ  ਵਸਵਖਅਤ ਕਾਮੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੌੜ ਨ ੁੰ  ਵਹੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਵਵਦਆਰਿੀਆਂ ਨ ੁੰ  
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਕੇਾਰ ਉਦਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੱਧਾ ਵਸੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸੁੰ ਸਾਰ ਸੈਵਟੁੰ ਗ ਵਵੱਚ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਸੱਵਖਆ ਹ ੈਉਸ ਨ ੁੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਵਵੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ 
ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸ  ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ।ੈ 

 

“ਸੇਟ (SAIT) 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਾਂ ਵਵੱਚ ਵਵਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਅਪਰੈਂਵਟਸ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਪਰੀ-ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ 
ਵਸਖਲਾਈ ਦ ਆਰਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹ ਨਰਮੁੰ ਦ ਕਾਰਜ ਬਲ ਨ ੁੰ  ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮੱਤਾ  ਾਈਵਾਲ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਪਰਮ ੱਖ ਅਲਬਰਟਾ ਪਲੌੀਟੈਕਵਨਕ ਵਜੋਂ, ਸੇਟ (SAIT) ਅਵਜਹੇ ਕਰੀਅਰ ਨ ੁੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ 
ਹ ੈਜੋ ਸ ਬੇ  ਰ ਦੇ  ਾਈਚਾਵਰਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਵਿਕਤਾ ਵਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।" 
ਡਾ ਡੇਵਵਡ ਰੌਸ, ਸੇਟ (SAIT)  ਪਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ 

 

“ਇੱਕ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਵਵਦਆਰਿੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸੇਟ (SAIT) ਦ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਵਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ 
ਅਤੇ ਢ ੱਕਵੀਂ ਲਾਗ  ਵਸੱਵਖਆ ਦਾ ਅਨ  ਵ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਮਰੇੇ  ਵਵੱਖ ਲਈ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਮੈਨ ੁੰ  ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਗਆਨ,  ਰੋਸੇ ਅਤੇ ਹ ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਾਵਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ 
ਵੱਲੋਂ ਵਾਧ  ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਨਵੇਸ਼ ਸੇਟ (SAIT) ਨ ੁੰ  ਹੋਰ ਵਵਵਦਆਰਿੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਕਰੀਅਰ 
ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਵਿਕਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹਨ। 

ਮਾਈਕ ਵਹਊਜ਼, ਅੁੰ ਤਵਰਮ ਅਕਾਦਵਮਕ ਚੇਅਰ, ਸੇਟ (SAIT)  ਸਕ ਲ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 

 

ਸੇਟ (SAIT)  ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਲਬਰਟਾ 2030 ਦੇ ਟੀਵਚਆਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਵਧਰੇ ੇ
ਵਵਵਦਆਰਿੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਲਚਕਦਾਰ ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹ ਨਰ 
ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

 
 



ਤੇਜ਼ ਤੱਿ: 
• ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ 47 ਮਨੋਨੀਤ ਟਰੇਡਾਂ ਵਵੱਚ ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ ਵਸੱਵਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ 
ਹ।ੈ 

• 134 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਟ (SAIT) ਵਰਤਮਾਨ ਵਵੱਚ 30 ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਵੱਚ 6000 ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ 
ਵਸੱਵਖਆ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਵਾਧ  ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵੁੰ ਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: 
o ਕ ੱਕ - 12 ਸੀਟਾਂ 
o ਕਰੇਨ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਆਪਰੇਟਰ - 16 ਸੀਟਾਂ 
o  ਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ - 24 ਸੀਟਾਂ 
o ਵਮੱਲਰਾਈਟ - 34 ਸੀਟਾਂ 
o ਮਸ਼ੀਵਨਸਟ - 10 ਸੀਟਾਂ 
o ਪਲੁੰ ਬਰ - 12 ਸੀਟਾਂ 
o ਮਨੋਰੁੰ ਜਨ ਵਾਹਨ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ - 12 ਸੀਟਾਂ 
o ਵੈਲਡਰ - 14 ਸੀਟਾਂ 
• ਵਾਧ  ਸੀਟਾਂ 2022/23 ਅਕਾਦਵਮਕ ਸਾਲ ਵਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 


