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HCAP: ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ 
16 ਫਰਵਰੀ, 2022  
_________________________________________________________________________ 
 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਪ੍ਰੋਸਵੂੰ ਿ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਤ ੇਭਸਵਿੱਖ 
ਸਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦ ੇਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਸੇੇਵਰ ਹੋਣ, ਬਜਟ 2023 ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ 
ਹੈਲਥ ਵਰਕਫੋਰਿ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ $1 58 ਸਮਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰੇਗਾ। 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਵਿੱਚ ਸਵਸਵ ਸਵਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਰੂੰ ਟ-ਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 
ਵਰਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਸਨ ਪ੍ਲਾਨ ਦੇ ਟੀਸਚਆਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ 
ਇਿੱਕ ਅਸਜਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ੇਸੇਵਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਕਰਸਸਤ ਕਰੇ। 
 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਿਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹ ੈਸਕ 
ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਲੇ ਸਜਿਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਹੈ, ਕਦੋਂ 
ਅਤੇ ਸਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਖੇ-ਰੇਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 
ਸਵਕਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਫੋਰਿ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਟਾਫ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਿਹਤਮੂੰ ਦ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਿੱਕ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਸਟਕਾਊ ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ 
ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਹਤ ਘਰ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਿੱਜ ਅਤੇ ਭਸਵਿੱਖ ਸਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 
ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਬਲ ਮਜੌ ਦ ਹੈ। 
 

“ਜਨਿੂੰ ਸਖਆ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰ ਗਾਂ ਵੀ 
ਵਧਦੀਆਂ ਰਸਹਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ 
ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿ ਬੇ ਸਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਲਚਕੀਲੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਪ੍ੜਾਅ ਤੈਅ 

 

ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਿੁੱਛਸਗਿੱਛ 

ਿਕਾਟ ਜੌਹਨਿਟਨ 

scott.johnston@gov.ab.ca 

ਪ੍ਰੈਿ ਿਕਿੱਤਰ, ਸਿਹਤ 

780-918-4284 
 



ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਇਿਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਮਰਥਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।" 
ਜੇਿਨ ਕੋਸਪ੍ੂੰ ਗ, ਸਿਹਤ ਮੂੰ ਤਰੀ 
 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਫਰੋਿ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ੂੰ ਜ ਥੂੰ ਮਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹ:ੈ 
• ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖ ੋਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੋ - ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ 
ਇਿੱਕ ਿੁਰਿੱਸਖਅਤ, ਰਝੁੇਵੇਂ ਅਤੇ ਅਰਥਪ੍ ਰਨ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। 
• ਆਕਰਸਸਤ ਕਰ ੋ- ਿਹੀ ਹਨੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਟਕਾਊ ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਨੇੈਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ     

ਨਵੇਂ ਕਾਸਮਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ।ੋ 

• ਵਧੋ - ਭਸਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਿੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਿਮਰਿੱਥਾ ਬਣਾਓ। 

• ਮਜਬ ਤ ਬਣਾਓ - ਲੂੰ ਬੇ ਿਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸਹਯੋਗੀ, ਸਕਸਰਆਸੀਲ ਅਤੇ ਿਬ ਤ-
ਿ ਸਚਤ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰੋ। 
• ਸਵਕਾਿ ਕਰੋ - ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸਲ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵਿੱਤਾ 
ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਧਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਮਰਿੱਥ ਬਣਾਓ। 

 

ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਮਾਪ੍ਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਰਮਾਣ 'ਤੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਥੂੰ ਮਹ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਫਰਮੇਵਰਕ ਅਤੇ ਖਾਿ ਮੈਸਟਰਕਿ ਸਵਕਿਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। 

  

“ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਦੇ ਭਸਵਿੱਖ ਨ ੂੰ  ਿਰੁਿੱਸਖਅਤ ਕਰਨਾ ਿਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਅਤੇ 
ਆਰਸਥਕ ਜੀਵਨਸੈਲੀ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਵਰਕਫੋਰਿ ਰਣਨੀਤੀ ਉਿ ਕਾਰਵਾਈ 
'ਤੇ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ ਜ ੋਅਿੀਂ ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਵਦੇਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਿੱਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਵਿੱਚ 
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। 

ਕੇਿੀ ਮਾਡ , ਹੁਨਰਮੂੰ ਦ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸੇ ਮੂੰ ਤਰੀ 
 

“ਰੀਸਨਊਡ ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਵਧਦੀ ਆਰਸਥਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਧ ਤੋਂ 
ਵਿੱਧ ਲੋਕ ਅਲਬਰਟਾ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਸਦਆਂ ਦਖੇਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਘੋਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਕ 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਾਨ ੂੰ  ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ੇਸੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ 
'ਤੇ ਅਤੇ ਸਕਿੱਥੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

ਬਰਾਇਨ ਜੀਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਰਸਥਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸਵਕਾਿ ਮੂੰ ਤਰੀ 
 

“ਵਪ੍ਾਰ, ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਸਲਜ਼ਮ ਮੂੰ ਤਰਾਲਾ ਿਾਡੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਰਸਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਦੀ 



ਵਰਕਫੋਰਿ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਿੱਧਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨ ੂੰ  
ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਦੇ ਖਤੇਰ ਸਵਿੱਚ ਕਾਸਮਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨ ੂੰ  ਵਧਣ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਏ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਰਸਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰੇਗੀ।" 
ਰਾਜਨ ਿਾਹਨੀ, ਵਪ੍ਾਰ, ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਿਿੱਸਭਆਚਾਰ ਮੂੰ ਤਰੀ 
 

ਰਣਨੀਤੀ ਸਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 
• ਪ੍ੇਂਡ  ਅਤੇ ਸਰਮੋਟ ਕੇਅਰ ਸਡਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਿਰਜੀਕਲ ਿਟਾਸਫੂੰ ਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕ ੇ

• ਇੂੰ ਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯ ਸਨਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਿਟਾਸਫੂੰ ਗ ਲਈ ਵਾਧ  ਿਹਾਇਤਾ 
• ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਦਖੇਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵਿਸਤਰਤ ਿਹਾਇਤਾ 
 

“ਕੁਸਲ ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ੇਸੇਵਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਨਰੂੰ ਤਰ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਆਕਰਸਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਹਮੇਸਾ ਇਿੱਕ ਚੁਣੌਤੀ 
ਰਹੀ ਹ,ੈ ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਖਤੇਰਾਂ ਸਵਿੱਚ। ਨਵੀਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਫੋਰਿ ਰਣਨੀਤੀ ਿਾਡੇ ਿੈਕਟਰ ਦੇ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਸਤਭਾਸਾਲੀ, 
ਸਿਹਤਮੂੰ ਦ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦ ੇਸਵਕਾਿ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਦ ੇਮੌਸਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਏਗੀ। ਿਾਨ ੂੰ  ਅਲਬਰਟਾ 
ਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਚੂੰ ਗੀ ਉਮਰ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। 

ਜੈਨੀਫਰ ਮਕੈਸਕਊ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਿੀਈਓ, ਬਥੈਨੀ ਕੇਅਰ ਿੋਿਾਇਟੀ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਕੂੰ ਟੀਸਨਊਇੂੰ ਗ ਕੇਅਰ 
ਐਿੋਿੀਏਸਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ 

 

ਹੈਲਥ ਵਰਕਫੋਰਿ ਰਣਨੀਤੀ ਸਵਿੱਚ ਿੇਵਾ ਿਮਰਿੱਥਾ ਸਵਿੱਚ ਿਧੁਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸਕਸਰਆ ਦੇ ਿਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ 
ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਿਾਂ, ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਿਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਿਹਾਇਕ 
ਸਿਹਤ ਪ੍ੇਸੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਵਸਦਅਕ ਸਨਵੇਸ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਉਿ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਲ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸਮਆਂ, ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਿਿੱਸਖਅਕਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਿਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਵਕਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੂੰ ਬੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਦੀ 
ਬੁਸਨਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਿਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਇਿੱਕ ਿਸਹਯਗੋੀ ਅਤੇ ਿਹਾਇਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨ ੂੰ  
ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਤੇਜ਼ ਤਿੱਥ 

• ਬਜਟ 2023 ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਕਈ 
ਪ੍ਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ $158 ਸਮਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

o ਗਰਾਮੀਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਰਸਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ 
$90 ਸਮਲੀਅਨ 



o ਅਲਬਰਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਿੋਿੀਏਸਨ ਨਾਲ ਹਿਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਿਮਝੌਤੇ ਸਵਿੱਚ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨ ੂੰ  
ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ $29 ਸਮਲੀਅਨ ਜੋ ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱਟ ਿੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਅਤੇ ਦ ਰ-ਦਰੁਾਡੇ ਦੇ 
ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਹ।ੈ 

o ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯ ਨਾਈਸਟਡ ਸਕੂੰ ਗਡਮ ਤੋਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਰਿਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 
ਲਈ $7 ਸਮਲੀਅਨ 

o ਪ੍ਰੋਸਵੂੰ ਸੀਅਲ ਨਰਿ ਨੇਵੀਗੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਫੂੰ ਡ ਦੇਣ ਲਈ $1  ਸਮਲੀਅਨ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਸਵਿੱਚ ਆਵਾਿ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਨਰਿਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਸਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

 

  

 


