
 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਨ ਿੱਚ ਤਿਖਾਹ ਨ ਿੱਚ 

 ਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿਾ  

06 ਮਾਰਚ, 2023ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱਛਰਗੁੱਛ 

ਬਜਟ 2023 ਰਾਹੀ ੀਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾੀਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਰਟਿੰਗ 

ਫਿੰਰਡਿੰਗਾੀਂ ਰਵਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

$330 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਅਪਿੰਗਤਾਵਾੀਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 

ਜਾੀਂ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਰਨਪਟ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾੀਂ ਰਵਅਕਤੀਆੀਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਹਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾੀਂ ਖੇਤਰਾੀਂ ਰਵੁੱਚ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਿੰਰਖਆ ਨੂਿੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਤਿੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਦੌਰਾਨ $330 ਰਮਲੀਅਨ ਨਾਲ 

ਤਨਖਾਹਾੀਂ ਅਤੇ ਪਰਸਾਸਕੀ ਫਿੰਡਾੀਂ ਰਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ  

ਅੁੱਜ ਦੇ ਗ ਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਿੰਕਟ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਰਵੁੱਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਨੂਿੰ  ਪਰਭਾਰਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸਨੇ ਅਮਲੇ ਨੂਿੰ  ਆਕਰਰਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣਾ ਮ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਰਦੁੱਤਾ ਹੈ। 20,000 ਤੋਂ ਵਧਰੇੇ 

ਅਪਿੰਗਤਾ, ਹੋਮਲੈੁੱਸ ਸੈਲਟਰ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂਿੰ  

ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿੰਰਡਿੰਗ ਦਸਿੰਬਰ 2022 ਰਵੁੱਚ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ $26 ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੁੱਖਰੀ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਿੰਗਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਵੁੱਚ ਪਰਸਾਸਕੀ ਖ਼ਰਰਚਆੀਂ ਵਾਸਤੇ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧ ੇਹੋਏ 

ਦਬਾਅ ਨੂਿੰ  ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿੰਰਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਰਵੁੱਚ ਇਹਨਾੀਂ ਚ ਣੌਤੀਆੀਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਰਵੁੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਿੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਦੌਰਾਨ $25 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਓਪਰੇਰਟਿੰਗ ਫਿੰਰਡਿੰਗ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧਾ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉੀਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾੀਂ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ਿੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਿੰਨ੍ਾੀਂ ਦੀ 

ਉਹਨਾੀਂ ਨੂਿੰ  ਲੋੜ ਹੈ।  

ਬੁੱਜਟ 2023 ਲੋਕਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਹਤ-ਸਿੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂਿੰ  ਬਦਲ ਕੇ, ਰਰਹਣ-ਸਰਹਣ ਦੀ 

ਉੁੱਚ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆੀਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆੀਂ ਨੂਿੰ  ਸ ਰੁੱਰਖਅਤ ਰੁੱਖਕੇ ਅਤੇ 

ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆੀਂ, ਗ ਣਵੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਰਸੁੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਨਰਿੰਤਰ ਰਵਰਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਰਥਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਚਲਾ ਕੇ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਭਰਵੁੱਖ ਨੂਿੰ  ਸ ਰੁੱਰਖਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 



 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

ਮ ਿੱਖ ਤਿੱਥ 

• ਲਗਭਗ 21,275 ਫਰਿੰਟ-ਲਾਈਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਰਕਰਾੀਂ ਨੂਿੰ  ਤਨਖਾਹ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਰਮਲੇਗਾ। 

• ਇਸ ਰਵਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:    

o ਲਗਭਗ 19,500 ਅਪਿੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ 

o ਲਗਭਗ 1,600 ਹੋਮਲੈੁੱਸ ਸੈਲਟਰ ਵਰਕਰ 

o ਲਗਭਗ 175 ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ 

• ਮਰਨਸਟਰੀ ਔਫ ਸੀਨੀਅਰਜ਼, ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਐੀਂਡ ਸੋਸਲ ਸਰਰਵਸਜ਼, ਰਵਕਾਸ ਸਬਿੰਧੀ ਅਪਿੰਗਤਾਵਾੀਂ 

ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆੀਂ ਅਤੇ ਅਪਿੰਗਤਾਵਾੀਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਰਚਆੀਂ ਵਾਸਤ ੇਫੈਰਮਲੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਰਚਲਡਰਨ ਰਵਦ 

ਰਡਸਅਰਬਲਟੀਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਰਾਹੀ ੀਂ 225 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

• ਇਹ ਪਰਦਾਤਾ ਵਧ ਰਹੇ ਪਰਬਿੰਧਕੀ ਅਤ ੇਓਪਰੇਰਟਿੰਗ ਖਰਰਚਆੀਂ ਨੂਿੰ  ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਔਸਤਨ ਪਿੰਜ ਪਰਤੀਸਤ ਫਿੰਡਾੀਂ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਸੰਬੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਰਵਕਾਸਾਤਮਕ ਅਪਿੰਗਤਾਵਾੀਂ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ (PDD) 

• ਅਪਿੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੁੱਰਚਆੀਂ ਲਈ ਪਰਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ (FSCD) 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

• ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰਿੰਸ ਦੇਖੋ 

 
 

https://www.alberta.ca/persons-with-developmental-disabilities-pdd.aspx
https://www.alberta.ca/fscd.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DET_Yyv6RgLY&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C33c3fd332a3147231a0f08db1e5e2ac4%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638137162004938621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EnffroB9wEGryAInoq0QDFoIXriW%2FQe0thIVLIGTRzI%3D&reserved=0

