
       ਨੀਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ 

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਥ ੱਤ ਹੈ 

2 ਫਰਵਰੀ, 2023 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੀ ਆਰਵਿਕ ਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਾਨਕ ਅਰਿਚਾਵਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਿਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿੁੱਖ 
ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆ  ਂਭਰਨ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਡੈਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਵਿਕਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 
100,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ, ਸ ਬੇ ਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੂੰ ਦ 
ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 

ਉਸ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਲਿੱਗਾ ਹੈ ਵਕ 
ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟਜੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ.ਏ.ਆਈ.ਪ੍ੀ.) 2023 ਵਵਿੱਚ 
9,750 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨ ੂੰ  2024 ਵਵਿੱਚ 
10,1 40 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਵਵਿੱਚ 
10,849 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 2022 
ਵਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ ਰ 6,500 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿੱਧ ਹਨ। 
 

“ਅਲਬਰਟਾ ਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ 
ਵਕ ਉਹ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਮਿੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 
ਵਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਵਿਕ 
ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 
ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਈ 
ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਲਾਵਬੂੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੈ ੂੰ  ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖਸੁ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ।" 
ਰਾਜਨ ਸਾਹਨੀ, ਵਪ੍ਾਰ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਮੂੰ ਤਰੀ 
 

ਸੂੰ ਬੂੰ ਥਧਤ  ਾਣਕਾਰੀ 
ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟੇ  ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 

ਅਲਬਰਟਾ ਚ ਮੌਕੇ 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਿੁੱਛ-ਵਗਛ 

ਗੈ੍ਰੇਟ ਕੋਹਲਰ 

garrett.koehler@gov.ab.ca 

780-554-5777 
ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਵਪ੍ਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-
ਸੱਥਿਆਚਾਰਵਾਦ 



ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਲ ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ ਬੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਤਭਾ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜ ੋਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ, 

ਵਨਰਮਾਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਿੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 
 

“ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟਜੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੁਆਗਤੀ 
ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਵਸਰਫ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ, ਵਵਚਾਰ ਅਤੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਵਲਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਰਵਿਕਤਾ ਵਵਿੱਚ ਵਵਵਭੂੰ ਨਤਾ ਵਲਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਵਿਕਤਾ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।” 

ਕੇਸੀ ਮਾਡ , ਹੁਨਰਮੂੰ ਦ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਮੂੰ ਤਰੀ 
 

ਏ ਏ ਆਈ ਪ੍ੀ (AAIP) ਵਵਿੱਚ ਪ੍ ਰੇ ਸ ਬੇ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਨਕ ਅਰਿਵਵਵਸਿਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ੇਂਡ  ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਪ੍ੇਂਡ  ਉੱਦਮੀ ਸਟਰੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੇਂਡ  ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਲ ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਿੱਿੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਖਤੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। 

 

“ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਵਲਆ ਹੈ ਜੋ ਵਸਰਫ ਇਿੱਿੇ 
ਲਿੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਦਹਾਤੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਉੱਦਮੀ ਸਟਰੀਮਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਵਿੱਲੋਂ  ਹੁਨਰਮੂੰ ਦ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡ ੇ
ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧ-ਫਿੁੱਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ ਬੇ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਅਹਵੁਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਭਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।" 
ਬਰਾਇਨ ਜੀਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਰਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵਵਕਾਸ ਮੂੰ ਤਰੀ 
 

ਏ ਏ ਆਈ ਪ੍ੀ (AAIP) ਅਲਬਰਟਾ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਈ ਵਨਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਿਾਈ 
ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਵਮਆਂ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੈਜ ਏਟਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ 
ਪ੍ਿੱਧਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

“ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਹੁਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਵਿਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਮਿੁੱਖ 
ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਕ 
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰਮੂੰ ਦ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗੀ ਵਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਵਕਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ 
ਵਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਭਵਵਿੱਖ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ 
ਵਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕੌਾ ਵਮਲੇ।" 
ਵਡਮਟੇਰੀਓਸ ਵਨਕੋਲਾਈਡਸ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਸਿੱਵਖਆ ਮੂੰ ਤਰੀ 



 

ਕਿੁੱਲ ਵਮਲਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵਧੀ ਹਈੋ ਯੋਗਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 
ਸ ਬੇ ਦੀ ਆਰਵਿਕ ਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗੀ। 

 

“ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟਜੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਵਾਧਾ 
ਸਾਡੀ ਆਰਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਾਰਿਕ `ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਬਹਤੁ 
ਸਾਰੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਉੱਚ-ਮੂੰ ਗ ਵਾਲੇ ਵਕਿੱਵਤਆਂ ਵਵਿੱਚ ਗੂੰ ਭੀਰ ਘਾਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ 
ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਵਿਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਵਿੱਚ 
ਵਿੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਬਾਈ ਅਤੇ 
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" 
ਐਡਮ ਲੇਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਬਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ 
 

ਤੇਜ਼ ਤਿੱਿ 

• ਜਦੋਂ ਵਕ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ 2021  ਦੀ ਸ਼ਰੁ ਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਹਣੁ ਤਿੱਕ 1 20,000 ਨੌਕਰੀਆ  ਂਜੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਿੇ ਅਜੇ 
ਵੀ ਲਗਭਗ 74,1 40 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2025 ਤਿੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕਿੱਵਤਆਂ, ਹੁਨਰ ਪ੍ਿੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਵਿੱਚ 
33,1 00 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ ਰਵ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਕਮੀ ਹੈ। 
• ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਤੋਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਮੌਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੂੰ ਦ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਰਵਸ਼ਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਯਜੋਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰੋਸਵੈਸੂੰ ਗ ਵਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਪ੍ਨਾ 
ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
o ਅਲਬਰਟਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਟਂਰੀ ਸਟਰੀਮ – ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਮੂੰ ਗ ਦੇ ਹੁਨਰ 

o ਧਾਰਵਮਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
o ਪ੍ੇਂਡ  ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਟਰੀਮ 

o ਗਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗਪ੍ਤੀ ਸਟਰੀਮ 

o ਯ ਕਰੇਨ ਵਵਿੱਚ ਸੂੰ ਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ 
o ਐਕਸਲਰੇਵਟਡ ਟੈਕ ਪ੍ਾਿਵਅੇ 

o ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਗਰੈਜ ਏਟ ਉੱਦਮੀ ਸਟਰੀਮ 

o ਗਰੈਜ ਏਟ ਉੱਦਮੀ ਸਟਰੀਮ 


