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ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਭਨ ਿੱ ਖ ਿ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਕਰਿਾ 
3 ਮਾਰਚ, 2023 

 

ਲਗਭਗ $4.3 ਬਿਲੀਅਨ ਫੰਬ ੰਗ ਅਲਿਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂ ਲਈ 
ਬਨਰੰਤਰ ਦਖੇਭਾਲ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾਂ ਅਤ ੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਨ ੰ  
ਮਜ਼ਿ ਤ ਕਰਗੇੀ।  
 

ਿਜਟ 2023 ਰਾਹੀਂ, ਅਲਿਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਬਵਿੱਚ ਬਨਵੇਸ਼ ਬਵਿੱਚ $570 ਬਮਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਜੋ ਬਕ ਬਪ੍ਛਲੇ 
ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ  15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਧ ਹੈ - ਸ ਿੇ ਦੀਆਂ ਬਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਦੇ ਭਬਵਿੱਖ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ।  ਿਿੱਜਟ 2023 ਬਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਿਾਦੀ 
ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਵਿੱਚ 
ਤਿਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
 
ਇਹ ਟੀਚਾ ਬਨਵੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਬਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਤਿਦੀਲ ਕਰਨਗੇ, 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਬਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਬਵਿੱਚ 
ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।  
ਅਲਿਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦਾ ਬਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਉਮਰ-ਸਥਾਨ 
ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਬਦੰਦੇ ਹਨ, ਬਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਵਾਧ  ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਪ੍ਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਬਹੰਦੇ ਹਨ।  
 
ਬਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਬਨਵੇਸ਼ ਸੁਬਵਧਾ-ਆਧਾਬਰਤ 
ਬਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੀਬਖਆ , ਅਤੇ ਅਲਿਰਟਾ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਉਪ੍ਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨ ੰ  ਵੀ ਜਵਾਿ 
ਬਦੰਦੇ ਹਨ।  ਫੰਬ ੰਗ ਬਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕਬਮਊਬਨਟੀ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਵਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਬਵਿੱਚ ਮਦਦ 

ਮੀ ੀਆ ਪ੍ਿੁੱਛ-ਬਗਛ 

ਕਾਟ ਜੌਹਿਸਟਿ 

scott.johnston@gov.ab.ca 

780-918-4284 



ਕਰੇਗਾ ਬਕ ਬਸਸਟਮ ਅਲਿਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਵਕਸਤ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 
ਅਲਿਰਟਾ ਦੀ ਬਨਰੰਤਰ ਦਖੇਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਫੰਬ ੰਗ ਬਵਿੱਚ $4.3 ਬਿਲੀਅਨ ਹਠੇਾਂ ਬਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 
• ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਕੇਅਰ ਲਈ $2 ਬਿਲੀਅਨ, 2022-23 ਤੋਂ $301 ਬਮਲੀਅਨ ਜਾਂ 17.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ 
• ਬਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਂ ਲਈ $1.4 ਬਿਲੀਅਨ, ਦਾ ਵਾਧਾ $120 ਬਮਲੀਅਨ ਜਾਂ 2022-23 ਤੋਂ 9.4 ਫੀਸਦੀ 
• ਘਰੇਲ  ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ $893 ਬਮਲੀਅਨ, 2022-23 ਤੋਂ $149 ਬਮਲੀਅਨ ਜਾਂ 20.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ 
 
ਿਜਟ 2023 ਅਲਿਰਟਾ ਦੀ ਬਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਬਟਕਾਊ ਅਤੇ ਜਵਾਿਦੇਹ ਿਣਾਵੇਗਾ , ਅਤ ੇ
ਬਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦਾ ਦਿਾਅ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਬਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  
 
ਅਲਿਰਟਾ ਵਾਸੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੈਬਟੰਗ ਬਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ: 
• ਅਲਿਰਟਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਜੋ ਸੁਬਵਧਾ-ਆਧਾਬਰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਜਾਏ ਘਰ ਅਤੇ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਕੇਅਰ ਦੁਆਰਾ 
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 
• ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਘੰਟੇ 
• ਅਲਿਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਜਾਂ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਹਾਸਪ੍ਾਈਸ ਬਵਿੱਚ ਉਪ੍ਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ 
• ਪ੍ੇਂ   ਖੇਤਰਾਂ ਬਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ 
• ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
 
ਬਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ ੰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੰਬ ੰਗ 
ਅਲਿਰਟਾ ਦੀ ਿੁਢਾਪ੍ਾ ਆਿਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਬਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਾਹਜਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਮੌਜ ਦਾ ਬਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਬਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨ , 
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਬਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਵਕਾਸ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਿਣਾਉਣ 
ਲਈ ਕੰਟੀਬਨਊਇੰਗ ਕੇਅਰ ਕੈਪ੍ੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਪ੍ ੰ ਜੀ ਫੰਬ ੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  , ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ 
ਛੋਟੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।  
• ਿਜਟ 2023 2023-24 ਬਵਿੱਚ ਕੰਟੀਬਨਊਇੰਗ ਕੇਅਰ ਕੈਪ੍ੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਵਿੱਚ $89.5 ਬਮਲੀਅਨ ਦਾ ਬਨਵੇਸ਼ 
ਕਰੇਗਾ, ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਵਿੱਚ $310 ਬਮਲੀਅਨ ਦੇ ਕਿੁੱਲ ਬਨਵੇਸ਼ ਲਈ।  



• ਇਹ ਫੰਬ ੰਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਵਿੱਚ ਬਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ ਜੋ ਬਕ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਹੀ 2,450 
ਸਪ੍ੇਸ ਬਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  
• ਕੈਲਗਰੀ ਬਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿਰਜਲੈਂ  ਬਰਵਰਸਾਈ  ਕੰਟੀਬਨਊਇੰਗ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ 
ਬਵਿੱਚ $73.5 ਬਮਲੀਅਨ ਜੋ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਬਵਿੱਚ 198 ਨਵੀਆਂ ਬਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਜੋੜੇਗਾ।  
• ਐ ਮੰਟਨ ਬਵਿੱਚ ਜੀਨ ਜ਼ਵੋਜ਼ ੇਸਕੀ ਸੈਂਟਰ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਵਿੱਚ $90.6 ਬਮਲੀਅਨ ਜੋ ਬਕ 145 
ਨਵੀਆਂ ਬਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ 205 ਮੌਜ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ।  
 
ਿਜਟ 2023 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਿਦਲ ਕੇ, ਅਲਿਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ, ਸਾ ੇ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਰਿੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ 
ਨੌਕਰੀਆਂ, ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਸਿੱਬਖਆ ਅਤੇ ਬਨਰੰਤਰ ਬਵਬਭੰਨਤਾ ਨਾਲ ਆਰਬਥਕਤਾ ਨ ੰ  ਚਲਾ ਕੇ ਅਲਿਰਟਾ ਦੇ 
ਭਬਵਿੱਖ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 
ਤੇਜ਼ ਤਿੱਥ: 
• 2046 ਤਿੱਕ, 5 ਬਵਿੱਚੋਂ 1 ਅਲਿਰਟਨ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਜੋ ਕਿੁੱਲ ਆਿਾਦੀ ਦਾ 1.2 
ਬਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਿਣਦਾ ਹੈ।  
• ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।  


