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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 

 

 

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਸਿੱ ਨਿਆ ਿ ੰ  ਹੋਰ ਨਕਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ 
16 ਫਰਵਰੀ, 2023 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਮਰਹਿੰਗਾਈ ਨ ਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਟਊਸ਼ਨ ਨ ਿੰ  ਵਧੇਰੇ ਸਰਥਰ ਅਤੇ 
ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਰਥ-ਰਵਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬ ਤੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਰਰਹਣ-ਸਰਹਣ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ 
ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਰਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਰਸੱਰਖਆ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁਿੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਰਕਫ਼ਾਇਤੀ ਰਹੇ। ਇਹੀ 
ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਨਵੀਂ, ਟੀਚਾਬੱਧ ਰਕਫ਼ਾਇਤ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

 

ਬਜਟ 2023 ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਤਰੀਰਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ:  

o 2024-25 ਰਵੱਚ ਰਕਸੇ ਸਿੰ ਸਥਾ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਭਰਵੱਖ ਦੇ ਅਕਾਦਰਮਕ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲ  ਰਟਊਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ 
ਦੋ ਪਰਰਤਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣੀ। 

o ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਕਰਰਜ਼ਆਂ 'ਤੇ ਰਵਆਜ ਦਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਘਟਾ ਕੇ ਪਰਾਈਮ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ 
ਭਰਵੱਖ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਰਵੱਚ 
ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ। 

o ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਵਆਜ-ਮੁਕਤ ਰਰਆਇਤ ਰਮਆਦ ਨ ਿੰ  6-ਮਹੀਰਨਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱ ਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ 
ਕਰਨਾ ਰਜਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਚਿੰ ਤਾ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਂ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਰਮਲੇਗਾ। 
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o ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (Repayment Assistance Plan) ਲਈ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨ ਿੰ  $25,000 ਤੋਂ 
ਵਧਾ ਕੇ $40,000 ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022-23 ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਲਈ 
ਅਲਬਰਟਾ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਗਰਾਂਟ ਨ ਿੰ  $225 ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧ  ਫਿੰ ਡ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

 

“ਉੱਚੀ ਮਰਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨ ਿੰ  ਮਰਹਿੰਗਾ ਕਰ 
ਰਦੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਸਾਰੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਨਹ ਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪ ਰਨ ਸਰਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚੀਆਂ 
ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।” 

ਰਡਮੇਟਰੀਓਸ ਰਨਕੋਲਾਈਡਸ (Demetrios Nicolaides), ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿੰਤਰੀ 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਰਵਆਪਕ-ਆਧਾਰਰਤ ਅਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਟੀਚਾਬੱਧ ਰਕਫ਼ਾਇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। 

 

"ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਕਫ਼ਾਇਤ ਉਪਾਅ ਸਾਡੇ ਅਫੋਰਡੇਰਬਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਰਕਫ਼ਾਇਤ ਕਾਰਵਾਈ 
ਯੋਜਨਾ) ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਵਾਧਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਪਰਤੀ, ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨ ਿੰ  ਰਕਫ਼ਾਇਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨ ਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।" 

ਮੈਟ ਜੋਨਸ (Matt Jones), ਅਫੋਰਡੇਰਬਲਟੀ ਅਤੇ ਯ ਰਟਰਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਿੰ ਤਰੀ 

 

ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਜੋ ਇਹ ਫਿੰ ਰਡਿੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਟ ਡੈਂਟ ਗਰਾਂਟ 
ਨ ਿੰ  ਹੋਰ ਫਿੰ ਰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਯੋਗ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਹੁਣ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱੁਲ $475 ਤੱਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 

ਇਹ ਵਾਧ  ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿੰ ਰਡਿੰ ਗ ਰਪਛਲੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰ ਪ 
ਰਵੱਚ, 2022-23 ਅਕਾਦਰਮਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧ  $225 ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। 
ਅਲਬਰਟਾ ਸਟ ਡੈਂਟ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਧ  ਫਿੰ ਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਮਾਰਚ ਰਵੱਚ ਅਲਬਰਟਾ 
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ਸਟ ਡੈਂਟ ਏਡ ਦੁਆਰਾ ਸ ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟ ਡੈਂਟ ਏਡ ਤੋਂ ਵਾਧ  ਫਿੰ ਰਡਿੰਗ ਵੀ ਰਮਲਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 

“ਅੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਕਫ਼ਾਇਤ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਰਵੱਚ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਲਾਗ  ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ 
ਯਤਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਰਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਭ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁਿੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਰਕਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋਵੇ।" 

ਸਮਿੰਥਾ ਸਕਾਟ (Samantha Scott), ਕਾਉਂਰਸਲ ਆਫ਼ ਅਲਬਰਟਾ’ਜ਼ ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀ ਸਟ ਡੈਂਟਸ (CAUS), ਮੁਖੀ 

 

“ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਰਸੱਰਖਆ ਰਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਰਚਆਂ ਨਾਲ ਜ ਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨ ਿੰ  ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ 
ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਕ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।” 

ਜਨਮੇਜੇ ਰਾਓ (Janmejay Rao), ਅਲਬਰਟਾ ਗਰੈਜ ਏਟ ਪਰੋਰਵਿੰ ਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (AbGPAC), ਸਰਹ-ਮੁਖੀ 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਰਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਰਸੱਰਖਆ ਪਹੁਿੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ 
ਰਕਫ਼ਾਇਤੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਮਰਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨ ਿੰ  ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ 
ਰਸੱਰਖਆ 'ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਰਚਿੰਤਾ ਕਰਨ। ਇਹ 
ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਰਵੱਚ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

 

ਸੰਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਲਬਰਟਾ 2030: ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ 

 

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪ ਿੱ ਛਨ ਿੱਛ 

ਸੈਮ ਬਲੈਕੇਟ (Sam Blackett) 

Sam.Blackett@gov.ab.ca  

https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
mailto:Sam.Blackett@gov.ab.ca
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587-589-6048 

ਪਰੈੈੱਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ 

 

 

 


