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ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ ਿ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਿਾ 
08 ਮਾਿਚ, 2023  

ਅਲਬਿਟਾ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਕਾਿਾਂ ਸੂਬ ੇਦੇ ਵੱਧ ਿਹ ੇ
ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਿ ਰਵੱਚ ਪਿਵਾਸੀ ਔਿਤਾਂ 
ਲਈ ਨੌਕਿੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰਚ ਵਧਾ ਿਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸ਼ੁਿੱਰਖਅਤ, ਚੰਗੀ ਗ਼ੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਕਫਾਇਤੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ 
ਪਹ਼ੁੰਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਹੈ ਰਕ ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀ 
ਮਾਪੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਰਵੱਚ ਆਿਰਿਕ ਰਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾ 
ਸਕਣ। 2026 ਤਕੱ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਿ ਰਵੱਚ ਕ਼ੁਲੱ 68,700 ਤੱਕ ਨਵੇਂ 
ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਿਾਨ ਪੈਦਾ ਕਿਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਸਟਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 9,000 
ਨਵੇਂ ਰਸੱਰਖਅਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋੇਗੀ। 
 
ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਰਮਾਰਣਤ ਰਸੱਰਖਅਕ ਵਜੋਂ ਕਿੀਅਿ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿਨ ਜਾਂ 
ਇਸ ਰਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਰਵੱਚ ਪਿਵਾਸੀ ਔਿਤਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ 
ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ, ਸਘੰੀ ਸਿਕਾਿ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ ਇੱਕ 
ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਲੈਗਿੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਰਵਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਨਾਲ 
$1.4 ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਨਵੇਸ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ 
ਿ਼ੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦਿੂ ਕਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਸੋਟ-ਸੈਕਡੰਿੀ ਰਸੱਰਖਆ 
ਅਤੇ ਿ਼ੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋ ਪਰਹਲਾਂ ਦੀ ਹੋਿ ਜ਼ਿਿੂੀ ਰਸਖਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰਚ ਰਵੱਚ ਸ਼ੁਧਾਿ 
ਕਿਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।  
 
ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਰਸੱਰਖਆ ਰਵੱਚ ਰਵਰਭੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਪਛੋਕੜਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਔਿਤਾਂ ਨੰੂ ਰਸਖਲਾਈ ਦ ੇਕੇ ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ 
ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਰਜਹੇ ਰਵਕਲਪਾਂ ਲਈ ਮਾਰਪਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵੀ 
ਵਧਾਏਗਾ ਰਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਰਭਆਚਾਿਕ, ਭਾਸਾਈ ਅਤੇ 
ਰਸੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਦੇ ਹਨ। 
 
ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬੋ ਵੈਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ 
ਰਵਰਦਆਿਿੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸਾਈ ਅਤੇ ਸਾਖਿਤਾ ਪੱਧਿਾ ਂਦੇ ਆਧਾਿ 'ਤੇ ਰਤੰਨ 
ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਰੀਮਾਂ ਰਵੱਚ ਲੈਵਲ 1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ ਬਚਪਨ ਦ ੇ

ਸੰਬੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 
ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਿੰਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁਣੋ 
ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਿੰਸ ਵੇਖੋ 
 
ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਨਗੱਛ 
Chinenye Anokwuru 
Chinenye.Anokwuru@gov.ab.ca) 
780-720-1915 
ਸੀਨੀਅਿ ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਿੀ, ਬਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 
 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/your-alberta
https://www.youtube.com/user/youralberta
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ਰਸੱਰਖਅਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਿੇਗਾ।  
 
ਇਹ ਪਿਵਾਸੀ ਔਿਤਾ ਂਨੰੂ ਕਿੀਅਿ ਰਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕਿਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਕਿਤ-ਬਜ਼ਾਿ ਤੱਕ ਿ਼ੁਕਾਵਟ-ਮ਼ੁਕਤ ਪਹ਼ੁੰਚ ਦਾ 
ਸਮਿਿਨ ਕਿਨ ਲਈ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਅਿਿ-ਰਵਵਸਿਾ ਅਤੇ ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੇ ਖੇਤਿ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੇਗਾ।  
 
ਇਹ ਰਸਖਲਾਈ ਲਗਭਗ 230 ਪਿਵਾਸੀ ਔਿਤਾ ਂਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚ਼ੁਅਲ ਰਡਲੀਵਿੀ ਮਾਡਲ ਦੀ 
ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੀ ਹ ੈਤਾ ਂਜੋ ਰਵਰਦਆਿਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਅਨ਼ੁਸਾਿ ਅਨ਼ੁਕੂਰਲਤ ਰਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਣ। 
ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਿੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਿਿਨ ਕਿੇਗਾ। 
 
ਅਲਬਿਟਾ-ਕਨੇੈਡਾ ਕਨੇੈਡਾ-ਰਵਆਪੀ ਅਿਲੀ ਲਿਰਨੰਗ ਐਡਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਿ 
(Alberta-Canada Early Learning and Child Care, ACELCC) 
ਸਮਝੌਤੇ ਦ਼ੁਆਿਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਰਗਆ, ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਿੀਆਂ 
ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਡੰਿੀ ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਰਸੱਰਖਆ ਦੇ 
ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹ਼ੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇ
ਰਵਕਾਸ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰਸੱਰਖਅਕਾਂ ਨੰੂ 
ਆਕਿਰਸਤ ਕਿਨ, ਬਿਕਿਾਿ ਿੱਖਣ, ਰਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਣਤ ਕਿਨ ਰਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਿੇਗਾ।  
 
ਫੌਰੀ ਤੱਥ  

• $3.8 ਰਬਲੀਅਨ ਦੇ ਅਲਬਿਟਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਅਿਲੀ ਲਿਰਨੰਗ ਐਡਂ ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਿ (ACELCC) ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਹੱਸੇ 
ਵਜੋਂ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $300 ਰਮਲੀਅਨ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਓਪਿੇਟਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਧੇਿ ੇਰਸੱਰਖਅਕਾਂ ਨੰੂ ਰਨਯ਼ੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਰਸੱਰਖਅਕ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ 
ਪੂਿ ੇਸੂਬੇ ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕਿ ਿਹ ੇਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬਿਕਿਾਿ ਿੱਰਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

• ਆਪਣ ੇਕੈਨੇਡਾ-ਰਵਆਪੀ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਲਬਿਟਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਦੱਤੀ ਹੈ 
ਰਕ ਅਲਬਿਟਾ ਰਵੱਚ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਰਵੱਚ ਰਵਰਭੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਦਿਸਾਉਦਂੀ ਹੈ।  

o $1.4 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਲਬਿਟਾ-ਕਨੇੈਡਾ ਕਨੇੈਡਾ-ਰਵਆਪੀ ਅਿਲੀ ਲਿਰਨੰਗ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਿ 
ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਸਮਾਵੇਸ ਿਮੰ੍ ਿਾਹੀ ਂਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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• ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨੌਕਿੀ ਰਵੱਚ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਆਕਿਰਸਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਿਕਿਾਿ ਿੱਖਣ ਰਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਨੇ:  

o ਮ਼ੁਫਤ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਓਿੀਐਟਂੇਸਨ ਕੋਿਸ ਲੈਵਲ 1 ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਸਮਿੱਿਾ ਨੰੂ 4,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕ ੇ
10,000 ਸੀਟਾਂ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਹੈ। 

o ਸਿਟੀਰਫਕੇਸਨ ਪੱਧਿ ਦੇ ਆਧਾਿ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਟੌਪ-ਅਪਸ ਰਵੱਚ $2 ਤਕੱ (ਲੈਵਲ 1 ਲਈ $0.50, 
ਲੈਵਲ 2 ਲਈ $1, ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਲਈ $2) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਲਬਿਟਾ, 2026 ਤਕੱ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਿ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ ਔਸਤਨ $10 
ਪਰਤੀ ਰਦਨ ਤੱਕਿਨ ਲਈ ਅਲਬਿਟਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ-ਵਾਈਡ ਅਿਲੀ ਲਿਰਨੰਗ ਐਡਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਿ ਸਮਝੌਤ ੇ
ਰਵਚਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਦੇ ਿਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। 


