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 نئے آنے والوں کے ليے تعاون کو بڑهانا
    2023مارچ،  17  

ملين  23.8نئے آنے والوں کی ضروريات کو پورا کرنے کے ليے  2023بجٹ 
ڈالر کا عہد کرتا ہے جبکہ وه البرٹا ميں آباد ہوتے ہيں، کام کرتے ہيں اور ترقی 

 کرتے ہيں۔

ايک مضبوط معيشت، المتناہی مواقع اور بہترين معيار زندگی کے ساته، البرٹا تارکين وطن کے ليے ايک اعلٰی مقام بنا ہوا 

کی سرمايہ کاری اس بات کو يقينی بنائے گی کہ نئے آنے والے افراد آبادکاری، زبان، تربيت اور ديگر  2023ہے۔  بجٹ 

 انہيں اپنی پوری صالحيت تک پہنچنے کے ليے ضرورت ہے۔ معاونتوں تک رسائی حاصل کر سکيں جن کی 

 Alberta Settlement andالبرٹا کی حکومت کی طرف سے تين سالہ فنڈنگ البرٹا سيٹلمنٹ اينڈ انٹيگريشن پروگرام (

Integration Program کو ان پروجيکٹس کے ليے سپورٹ کرے گی جو سروس کی فراہمی ميں خالء کو دور کرتے (

ملين  18.9موجوده پروگرامنگ کی تکميل کرتے ہيں۔ البرٹا کی حکومت اس پروگرام کو سپورٹ کرنے کے ليے  ہيں اور

البرٹا ورک فورس ڈيولپمنٹ معاہدے -کے دورانيے ميں کينيڈا ڈالر کا عہد کر رہی ہے اور وفاقی حکومت سے تين سالوں 

)Canada-Alberta Workforce Development Agreementملين ڈالر کے کل وابستگی کے  23.8عے ) کے ذري

 ملين ڈالر وصول کرے گی۔ 4.9ليے 

اس پروگرام کے ذريعے، اہل تنظيميں ان خدمات کے ليے گرانٹ فنڈنگ کی درخواست دے سکتی ہيں، جو نئے آنے والوں 

قع تک رسائی جو البرٹا کو البرٹا ميں رہنے اور کام کرنے کے بارے ميں معلومات فراہم کرتی ہيں، نيز ان خدمات اور موا

 ميں ان کے انضمام کی حمايت کرتی ہيں۔ 

 تنظيميں دو زمروں کے ذريعے گرانٹ کے ليے درخواست دے سکتی ہيں:

  نئے آنے والوں کو البرٹا ميں رہتے ہوئے اور کام کرنے کے دوران انضمام ميں مدد کرنے کے ليے، نيو کمر

) کے ليے معاونت، آيادکاری (سيٹلمنٹ) اور زبان Newcomer Integration grantsانٹيگريشن گرانٹس (

 لی خدمات (لينگوئج سروسز) کو فنڈ فراہم کرتی ہے۔

 ) سيٹلمنٹ انٹيگريشن اينڈ لينگويج پروجيکٹسSettlement Integration and Language Projects ،

م ميں بہتری، صالحيت جو کہ ابهرتی ہوئی سيٹلمنٹ اور انضمام کی ضروريات کو نمٹاتے ہيں جيسے کہ نظا

 کی تعمير، ليبر مارکيٹ کے مواقع اور حکومت کی طرف سے شناخت کرده ديگر ترجيحات۔
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 اہل نئے آنے والوں کے ليے خدمات فراہم کرتا ہے۔  14,000ہر سال، البرٹا سيٹلمنٹ اينڈ انٹيگريشن پروگرام 

ال کے نظام کو تبديل کر کے، البرٹا کے لوگوں کی ضروريات کو پورا کرنے کے ليے صحت کی ديکه به 2023بجٹ 

لوگوں کو گزارے کی بلند اخراجات کو سنبهالنے ميں مدد فراہم کرکے، ہماری کميونٹيز کو محفوظ رکه کے اور مزيد 

 مالزمتوں، معياری تعليم اور مسلسل تنوع کے ساته معيشت کو چال کے البرٹا کے مستقبل کو محفوظ بناتا ہے۔ 

 معلوماتمتعلقہ 

   ) البرٹا سيٹلمنٹ اينڈ انٹيگريشن پروگرامAlberta Settlement and Integration Program  ( 

 ملٹی ميڈيا    

    نيوز کانفرنس ديکهيں )Watch the news conference  ( 

 


