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ਵਧੇਰ ੇਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤ ੇਿਰਸਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ 
13 ਮਾਿਚ, 2023  

2023 ਦਾ ਬਜਟ 3,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਰਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪੇਸੇਵਿਾਂ ਨੰੂ 

ਰਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਿਟ-ਿਕੰੈਡਿੀ ਰਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦਾ 
ਰਵਿਤਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਲਗਭਗ $200 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ ਕਿੇਗਾ। 

ਅਲਬਿਟਾ ਰਵੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਰਵਚਲੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੂਹਿਲੀ ਕਤਾਿ ਦੇ ਰਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 

ਦੇ ਵਿਕਿ ਹਨ। ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਿਿਕਾਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿੇਗੀ ਰਕ 

ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਅਤ ੇਰਜੱਥ ੇਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਰਮਲੇ। 
ਨਵੇਂ ਰਨਵੇਸ ਿਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਿਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਰਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨਗੇ 

ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨਗੇ ਰਕ ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਵਾਿੀ, ਇੱਥ ੇਘਿ 

ਬੈਠੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਕਣ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਨ।  
 

ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਿਿਕਾਿ ਪੂਿੇ ਿੂਬੇ ਰਵੱਚ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਿੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਿ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਰਵੱਚ 

3,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨ ਲਈ ਰਤੰਨ ਿਾਲਾਂ ਦੌਿਾਨ $72 ਰਮਲੀਅਨ 

ਦਾ ਰਨਵੇਸ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਿਿਕਾਿ, ਖਾਿ ਕਿਕੇ ਪੇਂਡ ੂਖੇਤਿਾਂ ਅਤ ੇਮਾਹਿ 

ਖੇਤਿਾਂ ਰਵੱਚ ਨਵੇਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਾਕਟਿਾਂ ਲਈ 100 ਿੈਜ਼ੀਡੈਂਿੀ ਰਿਖਲਾਈ ਿਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ 

ਲਈ $113 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ ਵੀ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ।  
 

ਰਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਰਜਨਹ ਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਿੀਂ ਿਾਹਮਣਾ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਿਨ ਲਈ ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਿਿਕਾਿ 2023 ਦੇ ਬਜਟ 

ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ: 

- ਅਗਲੇ ਰਤੰਨ ਿਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਨਿਰਿੰਗ, ਰਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਿਹਾਇਕ ਅਤ ੇਪੈਿਾਮੈਡੀਿਨ 

ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਰਵੱਚ ਲਗਭਗ 1,800 ਨਵੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨ ਲਈ ਰਿਹਤ 

ਿੰਭਾਲ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਰਵਿਤਾਿ ਰਵੱਚ $30 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵਸੇ ਕਿਨਾ। 
- ਕੈਲਗਿੀ ਯੂਨੀਵਿਰਿਟੀ ਅਤ ੇਅਲਬਿਟਾ ਯੂਨੀਵਿਰਿਟੀ ਰਵੱਚ 120 ਨਵੀਆਂ 

ਡਾਕਟਿੀ ਿੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨ ਲਈ $20 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਕਿੀਬ ਰਨਵੇਸ ਕਿਨਾ। 

ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਲਬਿਟਾ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ਾਂ 
 

ਰਿਹਤ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਿੰਬੰਧੀ ਿਣਨੀਤੀ 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱ ਛਨ ੁੱ ਛ 

ਿੈਮ ਬਲੈਕੇਟ 

sam.blackett@gov.ab.ca 
587-589-6048 

ਪਰੈੈੱਿ ਿੈਕਰੇਟਿੀ, ਐਡਵਾਂਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  

 
 

https://www.alberta.ca/alberta-at-work.aspx
https://www.alberta.ca/health-workforce-strategy.aspx
mailto:sam.blackett@gov.ab.ca
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o ਫੰ਼ਡ ਦੇਣਾ, ਰਿਹਤ ਮੰਤਿਾਲੇ ਦੇ ਿਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਅਲਬਿਟਾ ਰਵੱਚ ਪੇਂਡ ੂਡਾਕਟਿਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ 

ਕਿੇਗਾ। 
- 100 ਿੈਜ਼ੀਡੈਂਿੀ ਰਿਖਲਾਈ ਿਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨ ਅਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਰਮਕ ਡਾਕਟਿਾਂ 

ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੰੂ ਫੰ਼ਡ ਦਣੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਿੈਜ਼ੀਡੈਂਿੀ ਅਹੁਰਦਆਂ ਵਾਿਤ ੇਰਤੰਨ ਿਾਲਾਂ ਰਵੱਚ $113 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ ਕਿਨਾ। 
- ਨਵੇਂ ਰਬਰਰਜੰਗ ਪਰੋਗਿਾਮ ਰਤਆਿ ਕਿਕੇ ਅਤ ੇ1,500 ਨਵੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਬਰਰਜੰਗ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਰਵੱਚ ਿੀਟਾਂ ਦਾ 

ਰਵਿਤਾਿ ਕਿਕੇ ਅੰਤਿਿਾਸਟਿੀ ਪੱਧਿ 'ਤੇ ਰਿੱਰਖਅਤ ਨਿਿਾਂ ਦਾ ਹੁਨਿ ਵਧਾਉਣ ਲਈ $22 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ ਕਿਨਾ। 
- ਅਮਿੀਕਾ ਅਤ ੇਯੂਨਾਈਰਟਡ ਰਕੰਗਡਮ ਤੋਂ ਅੰਤਿਿਾਸਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰਿਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਨਿਿਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਬੱਧ ਭਿਤੀ ਲਈ ਦੋ 

ਿਾਲਾਂ ਰਵੱਚ $14 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ ਕਿਨਾ। 
 

2023 ਦੇ ਬਜਟ ਿਾਹੀਂ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਨਵੇਸ, ਰਿਹਤ ਕਾਿਜਬਲ ਿਣਨੀਤੀ (Health Workforce Strategy) ਦੇ ਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ 
ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਿ ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਿੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਿਹਤ ਘਿ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਹਿ 

ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਿੀ ਲਈ ਵਿਤਮਾਨ ਅਤ ੇਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਕਾਿਜਬਲ ਉਪਲਬਧ ਕਿਵਾਕੇ ਕੇ 

ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਿ ਅਤ ੇਰਟਕਾਊ ਰਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।   
 

ਰਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਤ ਿੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਜਨਤਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪਰਾਪਤ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਿੀ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰਿਹਤ ਨਾਲ 

ਿੰਬੰਧਤ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਰਵੱਚ ਿੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਤਾਵ ਪੇਸ ਕਿਨ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਰਵੱਚ ਇਹ ਪਰੋਗਿਾਮ ਸਾਮਲ ਹੋ 

ਿਕਦੇ ਹਨ: ਿਰਜਿਟਿਡ ਨਿਿਾਂ, ਰਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਹਾਇਕ, ਲਾਇਿੰਿਸੁਦਾ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਨਿਿਾਂ, ਨਿਰਿੰਗ ਕੋਆਿਡੀਨੇਟਿ ਅਤ ੇ

ਿੁਪਿਵਾਈਜ਼ਿ, ਪੈਿਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਰਕੱਤ,ੇ ਹੋਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਰਜਿਟ ਅਤ ੇਟੈਕਨੀਸੀਅਨ। 
 

ਡਾਕਟਿੀ ਿੀਟਾਂ ਦੇ ਰਵਿਤਾਿ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਡਾਕਟਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਰਵੱਚ 10 ਿਾਲਾਂ ਰਵੱਚ 58% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 
2023 ਦੇ ਬਜਟ ਿਾਹੀਂ, ਐਡਵਾਂਿਡ ਐਜੂਕੇਸਨ 2023-24 ਰਵੱਚ ਅਲਬਿਟਾ ਯੂਨੀਵਿਰਿਟੀ ਅਤ ੇਕੈਲਗਿੀ ਯੂਨੀਵਿਰਿਟੀ ਰਵੱਚ 20 

ਨਵੀਆਂ ਡਾਕਟਿੀ ਿੀਟਾਂ ਦਾ ਿਮਿਥਨ ਕਿਨ ਲਈ $2 ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਨਵੇਸ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। 2024-25 ਤੱਕ 60 ਨਵੀਆਂ ਿੀਟਾਂ 
ਦੇ ਿਮਿਥਨ ਲਈ $5.8 ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਨਵੇਸ ਅਤ ੇ2025-26 ਤੱਕ ਕੱੁਲ 120 ਿੀਟਾਂ ਦਾ ਿਮਿਥਨ ਕਿਨ ਲਈ $11.6 

ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਨਵੇਸ। 120 ਨਵੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ਰਵੱਚੋਂ, ਕੈਲਗਿੀ ਯੂਨੀਵਿਰਿਟੀ ਅਤ ੇਅਲਬਿਟਾ ਯੂਨੀਵਿਰਿਟੀ, ਦੋਵਾਂ ਰਵੱਚ 60 

ਨਵੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  
 

ਰਤੰਨ ਿਾਲਾਂ ਰਵੱਚ $113 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਡਾਕਟਿੀ ਰਿਖਲਾਈ ਦਾ ਰਵਿਤਾਿੀ ਰਨਵੇਸ, ਅਕੈਡਰਮਕ ਮੈਡੀਿਨ ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਿਿਰਵਿਜ਼ 

ਪਰੋਗਿਾਮ ਦਾ ਰਹੱਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਲਬਿਟਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਿਾਂ ਨੰੂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ 
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ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਰਿੱਰਖਆ, ਪਰਸਾਿਨ, ਅਤ ੇਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਫੰਡਾਂ ਰਵੱਚ ਖਾਿ ਕਿਕੇ ਖੇਤਿੀ ਕੇਂਦਿਾਂ ਰਵੱਚ ਅਤ ੇਪੇਂਡ ੂਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਰਵੱਚ ਵਧੇਿੇ ਡਾਕਟਿਾਂ ਨੰੂ ਰਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਿੂਬ ੇਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਤ ੇਅੰਤਿਿਾਸਟਿੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੈਜੂਏਟ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਲਬਿਟਾ ਰਵੱਚ ਅਰਭਆਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੋਿ ਰਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ, ਲਈ 30 ਵਾਧੂ ਿੈਜ਼ੀਡੈਂਿੀ ਅਹੁਰਦਆਂ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਿ ਿੀਟਾਂ ਦਾ ਪੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਰਵਿਥਾਿ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਅਲਬਿਟਾ ਿਾਲਾਨਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਡਾਕਟਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਇਿੈਂਿ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰੈਕਰਟਿ ਕਿਨ ਲਈ ਰਤਆਿ ਹੋਣਗੇ।    
 

ਅੰਤਿਿਾਸਟਿੀ ਪੱਧਿ 'ਤੇ ਰਿੱਰਖਅਤ ਨਿਿਾਂ ਦੇ ਿਮਿਥਨ ਰਵੱਚ, ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਿਿਕਾਿ 900 ਨਵੀਆਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਿੀਟਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ 

ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਬਰਰਜੰਗ ਪਰੋਗਿਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਮਿਥਨ ਕਿਨ ਲਈ $15 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਰਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਲਬਿਟਾ 
ਦੀ ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਰਕ ਮਾਊਂਟ ਿੌਇਲ ਯੂਨੀਵਿਰਿਟੀ, ਬੋ ਵੈਲੀ ਕਾਲਜ, ਅਤ ੇਨੋਿਕੁਏਿਟ ਕਾਲਜ ਰਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਬਰਰਜੰਗ 

ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਰਵੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $7.3 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

ਇਹ ਰਨਵੇਸ ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ ਦੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਦਾਖਲਾ ਰਵਿਤਾਿ 'ਤੇ ਅਧਾਿਤ ਹੈ ਰਜਿ ਨੇ ਰਿਹਤ-ਿੰਬੰਧਤ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਰਵੱਚ 2,500 ਨਵੀਆਂ 

ਿੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਥਰਬਰਜ (Lethbridge) ਅਤ ੇਗਰਾਂਡੇ ਪਰੈਿੀ (Grande Prairie) ਰਵੱਚ ਪੇਂਡ ੂਖੇਤਿਾਂ ਰਵੱਚ 

ਡਾਕਟਿਾਂ ਲਈ ਰਿਖਲਾਈ ਦਾ ਿਮਿਥਨ ਕਿਨ ਲਈ ਖੇਤਿੀ ਰਿਹਤ ਰਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਰਵੱਚ $1 

ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਰਨਵੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।  
 

ਇਹ ਿਾਡੀ ਰਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਿ ਲਈ ਿਿਕਾਿ ਦੀ ਵੱਡੀ ਿਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਿ ਰਹੱਿਾ ਹੈ ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਰਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਰਵੱਚ 

ਇਰਤਹਾਿਕ ਰਨਵੇਸ ਅਤ ੇਿਾਡੀ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਰਵੱਚ ਰਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦਾ ਰਵਿਤਾਿ ਸਾਮਲ ਹੈ। 
 

2023 ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਨਵਾਂ ਿੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਰਨਿਵਾਹ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਲਈ ਿਮਿਥਨ ਦੇ ਕੇ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੰੂ ਿਿੱੁਰਖਅਤ ਿੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧਿੇੇ 
ਨੌਕਿੀਆਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਰਿੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਨਿੰਤਿ ਰਵਰਭੰਨਤਾ ਨਾਲ ਆਿਰਥਕਤਾ ਨੰੂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਭਰਵੱਖ ਨੰੂ 

ਿੁਿੱਰਖਅਤ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ 

ਫੌਰੀ ਤੁੱ ਥ  

• ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਿ ਰਬਰਰਜੰਗ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦਾ ਰਵਿਤਾਿ ਕਿਨ ਲਈ $7.3 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਜਿ ਨਾਲ:  

o ਮਾਊਂਟ ਿੌਇਲ ਯੂਨੀਵਿਰਿਟੀ ਰਵਖੇ ਿਰਜਿਟਿਡ ਨਿਿ ਰਬਰਰਜੰਗ ਪਰੋਗਿਾਮ ਲਈ 256 ਨਵੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ਰਮਲਣਗੀਆਂ, 



 

 

ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 

ਵਿਗੀਕਿਨ: ਜਨਤਕ 

o ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਇਿੰਿਸੁਦਾ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਨਿਿ ਰਬਰਰਜੰਗ ਪਰੋਗਿਾਮ ਲਈ ਬੋ ਵਲੈੀ ਕਾਲਜ ਰਵਖੇ 120 ਨਵੀਆਂ ਿੀਟਾਂ 
ਰਮਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ, 

o ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਇਿੰਿਸੁਦਾ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਨਿਿ ਰਬਰਰਜੰਗ ਪਰੋਗਿਾਮ ਲਈ ਨੋਿਕੁਏਿਟ ਕਾਲਜ ਰਵੱਚ 250 ਨਵੀਆਂ ਿੀਟਾਂ 
ਰਮਲਣਗੀਆਂ। 

 

 


