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ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਲਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਲਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ 
ਮਾਰਚ 17, 2023 

ਬਜਟ 2023 ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ $23.8 ਮਮਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਮਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਮਿਕਤਾ, ਬੇਅੂੰਤ ਮੌਮਕਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲਬਰਟਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੂੰ ਮਜ਼ਲ ਬਮਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜਟ 2023 ਮਨਵੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਮਕ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਵਸੇਬਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਮਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ਤਿੱ ਕ 
ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੂੰ ਮ ੂੰਗ ਉਹਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਅੂੰਤਰ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮਮੂੰਗ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਸਮਰਿਨ ਦੇਣ ਲਈ $18.9 ਮਮਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦੀ 
ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ $23.8 ਮਮਲੀਅਨ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਲਈ, ਕੈਨੇ ਾ-ਅਲਬਰਟਾ ਵਰਕਫੋਰਸ 
ਮ ਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਮਵਿੱਚ $4.9 ਮਮਲੀਅਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਯੋਗ ਸੂੰ ਸਿਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਫੂੰ ਮ ੂੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਵੇਂ 
ਆਉਣ ਵਾਮਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਮਵਿੱਚ ਰਮਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਮਕਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਮਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਸੂੰਸਿਾਵਾਂ ਦੋ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਮਨਊਕਮਰ ਇੂੰ ਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸਮਰਿਨ, ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਮਵਿੱਚ ਰਮਹੂੰਦੇ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਆਉਣ 
ਵਾਮਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਏਕੀਮਕਰਤ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਫੂੰ   ਮਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। 



• ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਉਭਰ ਰਹੇ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਸਸਟਮ 
ਸੁਧਾਰ, ਸਮਰਿੱਿਾ ਮਨਰਮਾਣ, ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਹਰ ਸਾਲ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਪਰੋਗਰਾਮ 14,000 ਯੋਗ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਮਲਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬਜਟ 2023 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੂੰ  ਬਦਲ ਕੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਿਨ ਕਰਕੇ, ਸਾ ੇ ਭਾਈਚਾਮਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਮਖਅਤ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ 
ਨੌਕਰੀਆਂ, ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਸਿੱ ਮਖਆ ਅਤੇ ਮਨਰੂੰਤਰ ਮਵਮਭੂੰਨਤਾ ਨਾਲ ਆਰਮਿਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਚਲਾ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਭਮਵਿੱ ਖ ਨੂੂੰ  
ਸੁਰਿੱ ਮਖਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੂੰਬੂੰ ਮਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਮਲਟੀਮੀ ੀਆ 

• ਮਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੂੰ ਸ ਦੇਖੋ 

https://www.alberta.ca/alberta-settlement-and-integration-program.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUl89S_UIkVQ&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cbb7dd73a6ebd42357ef308db27275727%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638146822130905866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fPEqQD8JRrkP4ahehZhiw8fQ6iX24X8oeWrOF1PvJFo%3D&reserved=0

