
       ਨੀਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ 

ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇ  ਿਵੱਚ ਿਨਵੇ  ਕਰਨਾ 
9 ਮਾਰਚ, 2023 

 
ਲੋੜਵੰਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ 600 ਤ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤੀ 

ਿਰਹਾਇ ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਿਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਪਾਰਟਨਰਿ ਪ ਪੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਨ 

ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ 17 ਪੋਜੈਕਟ  ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ $54 ਿਮਲੀਅਨ ਪਦਾਨ 

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇ  ਬਜ਼ਰੁਗ , ਿਹੰਸਾ ਤ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ , ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ 

ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋਕ , ਅਤੇ ਨ ਾਖੋਰੀ ਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਤ ਬਾਹਰ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇ  ਪੂਰਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ 10-ਸਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਸਟਗਰ 

ਫਾ ਡੇ ਨਜ਼, ਜੋ ਿਕ 25,000 ਵਾਧੂ ਪਿਰਵਾਰ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ 

ਹੈ, ਰਾਹ  ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇ  ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ 

ਹੈ। 

 

ਦਸੰਬਰ 2022 ਿਵੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬ ੇਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਕਫਾਇਤੀ 

ਿਰਹਾਇ ੀ ਯੂਿਨਟ  ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਫਾਇਤੀ 

ਹਾਊਿਸੰਗ ਪਾਰਟਨਰਿ ਪ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨਕ 

ਸੰਸਥਾਵ , ਸਰਕਾਰ , ਅਤੇ ਿਰਹਾਇ  ਪਦਾਤਾਵ  ਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀਆ ਂਲੋੜ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਇਹ 

ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਇਸ ਨਵ ਪੋਗਰਾਮ ਰਾਹ  ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਦੌਰ ਕਈ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆ ਂਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਪਸ ਗਰੋਵ ਿਵੱਚ ਨਵ  ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇ  ਿਜਵ 

ਿਕ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਾਜ ਯੂਿਨਟ  ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੋਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 

ਜ  ਹੋਟਲ ਦੀ ਥ  ਨੂੰ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਇ  ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਪਾਰਟਨਰਿ ਪ 

ਪੋਗਰਾਮ 

 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾ ਡੇ ਨ  ਿਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਿਸੰਗ 

ਰਣਨੀਤੀ 
 
ਿਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਪੋਗਰਾਮ 

 
ਮੀਡੀਆ ਪੱੁਛ-ਿਗਛ 
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ਕਰਨਗ ੇਅਤ ੇਮੌਜੂਦਾ ਯੂਿਨਟ  ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡ ੇਮੁਰੰਮਤ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਿਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਪਾਰਟਨਰਿ ਪ ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫਡੈਰਲ ਫੰਿਡੰਗ ਕੈਨਡਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ  

ਿਵਚਕਾਰ ਨ ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ ਰਣਨੀਤੀ 10-ਸਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤ ੇਰਾਹ  ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 

 

ਪਵਾਿਨਤ ਪੋਜੈਕਟ 

ਬਜਟ 2022 ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਪੋਜੈਕਟ  ਲਈ ਫੰਡ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ*: 

  ਕੈਲਗਰੀ ਖੇਤਰ 

• ਕੈਲਗਰੀ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਹਾਊਿਸੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ $11.5 ਿਮਲੀਅਨ 

• ਏਅਰਡੀ ਿਵੱਚ ਬਜ਼ਰੁਗ  ਦੇ ਅਪਾਰਟਮਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੌਕੀ ਿਵਊ ਫਾ ਡੇ ਨ ਨੰੂ $4 ਿਮਲੀਅਨ 

• ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਯੂਿਨਟ  ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਡੌਪ ਇਨ ਅਤੇ 

ਰੀਹੈਬ ਸਟਰ ਨੂੰ  $3.9 ਿਮਲੀਅਨ 

• ਸਾਰਸੀ ਮੀਡੋਜ਼ ਹਾਊਿਸੰਗ ਕੋ-ਆਪਰੇਿਟਵ ਿਲਮਿਟਡ ਨੰੂ $3.3 ਿਮਲੀਅਨ ਕੈਲਗਰੀ ਿਵੱਚ ਨਵ ਬਜ਼ਰੁਗ  ਦੀ ਿਰਹਾਇ  

ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਉਸਾਰਨ ਲਈ। 

• ਕੈਲਗਰੀ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤ ੇਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲੈਗਰੀ ਿਸਟੀ ਨੰੂ $1.5 ਿਮਲੀਅਨ 

• Airdrie ਿਵੱਚ ਿਕਫਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਡੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਿਲਿਮਟਡੇ ਨੰੂ $1.4 ਿਮਲੀਅਨ 

• ਕੈਲਗਰੀ ਿਵੱਚ ਬਜ਼ਰੁਗ  ਦ ੇਅਪਾਰਟਮਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਰੁਗ  ਲਈ ਿਸਲਵੇਰਾ ਨੰੂ $680,000 

• ਓਕੋਟੌਕਸ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤ ੇਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੈਸਟਿਵੰਡਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀਜ਼ ਨੰੂ $227,000 

 

ਐਡਮੰਟਨ ਖੇਤਰ 

• ਸਪਸ ਗਰੋਵ ਿਵੱਚ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਾਜ ਯਿੂਨਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾ ਡੇ ਨ ਨੰੂ $14.7 ਿਮਲੀਅਨ 

• ਐਡਮੰਟਨ ਿਵੱਚ ਔਰਤ , ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ  ਲਈ ਿਰਹਾਇ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਥੋੈਿਲਕ ਸੋ ਲ 

ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਨੰੂ $3 ਿਮਲੀਅਨ 

• ਐਡਿਮੰਟਨ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਤ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤ  ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਿਰਹਾਇ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਐਡਿਮੰਟਨ ਿਸਟੀ ਨੰੂ $2.3 ਿਮਲੀਅਨ 

• Leduc ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Leduc ਖੇਤਰੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾ ਡੇ ਨ ਨੰੂ $2 ਿਮਲੀਅਨ। 

• ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆ,ਂ ਔਰਤ  ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਮ ਹਾਊਿਸੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ $900,000 ਦਾ 

ਅਿਧਕਾਰ। 

• ਐਡਮੰਟਨ ਿਵੱਚ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ , ਅਤੇ ਔਰਤ , ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਮ ਹਾਊਿਸੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿਵਖੇ 

$400,000 

 

 



ਹੋਰ ਖੇਤਰ 

ਕੋਲਡ ਲੇਕ ਿਵੱਚ ਿਹੰਸਾ ਤ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤ  ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਿਪੰਗ ਸਟਨੋਜ਼ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ $2 

ਿਮਲੀਅਨ 

• ਹਾਰਟ ਿਰਵਰ ਹਾਊਿਸੰਗ ਲਈ $1.2 ਿਮਿਲਅਨ ਫਾਲਹੇਰ ਿਵੱਚ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਪਾਰਟਮਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

• ਲੈਥਿਬਜ ਿਵੱਚ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਪਾਰਟਮਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੀਨ ਏਕਰਸ ਫਾ ਡੇ ਨ ਨੰੂ $595,000 

 

*ਨਟ: ਫੰਿਡੰਗ ਰਕਮ  ਨੰੂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ਤਤਕਾਲ ਤੱਥ 

• ਿਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਪਾਰਟਨਰਿ ਪ ਪੋਗਰਾਮ 2031 ਤੱਕ ਵਾਧੂ 25,000 ਪਿਰਵਾਰ  ਨੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ 

ਦੀ ਮਜ਼ਬਤੂ ਫਾ ਡੇ ਨ  ਦੀ ਿਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ - 40 ਪਤੀ ਤ ਤ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ। 

• ਿਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਪਾਰਟਨਰਿ ਪ ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਦੌਰ 11 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੰੂ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਪੋਗਰਾਮ ਇਸ ਬਸੰਤ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੱੁਲ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਨ ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ ਸਟੈਟਜੀ (NHS) 10 ਸਾਲ  ਦੀ $72 ਤ ਵੱਧ ਿਬਲੀਅਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕੈਨਡੀਅਨ  ਨੂੰ  

ਘਰ ਬਲੁਾਉਣ ਲਈ ਜਗਾ ਦਵੇੇਗੀ। 

• 2019 ਿਵੱਚ ਘੋ ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, NHS ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੈਨਡਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ  ਿਵਚਕਾਰ 10-ਸਾਲਾ ਦੁਵੱਲਾ 

ਸਮਝੌਤਾ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਦੀ ਰੱਿਖਆ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤ ੇਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ $561 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ 

ਿਨਵੇ  ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਊਿਸੰਗ ਮੁਰੰਮਤ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ  ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰੇਗਾ। 


