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ਐਲਬਰਟਾ ਨਿੱਚ ਜੀਿਿ
ਐਲਬਰਟਾ ਸੱਹਭਆਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਹਰਆ ਂਦੇ ਹਵਹਭੰਨ 
ਸਮੂਹਾ ਂਦਾ ਬਹਣਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਵਲੱਖਣ 
ਚਹਰੱਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
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ਐਲਬਰਟਾ ਨਿੱਚ ਜੀਿਿ
ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ 

ਐਲਬਰਟਾ ਨਿਉਂ?
ਐਲਬਰਟਾ ਸੱਸ਼ਿਆਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਿਾਈਚਾਸ਼ਰਆ ਂਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਿੰਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਬਸ਼ਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਿਸ਼ਿ-ਪ੍ੱਧਰੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦਾ ਘਰ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਹੱਸਾ ਹਨ ਸ਼ਕ ਐਲਬਰਟਾ ਨੰੂ ਰਸ਼ਹਿ ਲਈ ਇੰਨੀ ਿਧੀਆ ਜਗ੍੍ਹਾ 
ਸ਼ਕਹੜੀ ਚੀਜ ਬਿਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਛੋਟ,ੇ ਪ੍ੇਂਡੂ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਿੱਡੇ ਸ਼ਸ਼ਹਰ ਹਨ, 
ਸ਼ਜਿੇਂ ਸ਼ਕ ਕੈਲਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ, ਸ਼ਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕ੍ਰਮਿਾਰ 1.3 ਸ਼ਮਲੀਅਨ ਅਤੇ 1 
ਸ਼ਮਲੀਅਨ ਹ।ੈ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪ੍ਿਾ ਸ਼ਿਲੱਖਿ ਚਸ਼ਰੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ 
ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸ਼ਕ ਐਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੌਥਾ-ਸਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਆਬਾਦੀ ਿਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਿ 
ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਸੂਬਾ ਿੀ ਹ,ੈ ਸ਼ਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਸ਼ਹਿਾ ਕਦੇ ਿੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ

ਨਿਫਾਇਤੀ

ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੱਸ਼ਸਆ ਂਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰਕ 
ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਐਲਬਰਟਾ ਰਸ਼ਹਿ-ਸਸ਼ਹਿ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਿੀ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਸ਼ਜਿੇਂ ਸ਼ਕ:

੶ ਯੂਨੀਿਰਸਲ ਸ਼ਸਹਤ ਦੇਖਿਾਲ

੶ ਊਰਜਾ ਦੀਆ ਂਲਾਗ੍ਤਾ ਂਨੰੂ ਬਚਾਉਿ ਸ਼ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ 
ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ

੶ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ

੶ ਿਧੇਰੇ ਸ਼ਕਫਾਇਤੀ ਸ਼ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਲਪ੍

੶ ਸ਼ਕਫਾਇਤੀ ਬਾਲ ਦੇਖਿਾਲ

ਨਸਹਤ

ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਿ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸ਼ਸਹਤ ਦੇਖਿਾਲ ਪ੍੍ਰਿਾਲੀ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾ,ਂ ਕਲੀਸ਼ਨਕਾ,ਂ 
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਮਾਸ਼ਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਯੋਗ੍ ਡਾਕਟਰਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਸਹਤ ਦੇਖਿਾਲ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਨ ਸੱਨਿਆ

ਵ ਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ
ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਿਾਸ਼ਾ ਜਾ ਂਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਲਪ੍ਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਮਸ਼ਲਤ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਪ੍੍ਰਿਾਲੀ ਹ।ੈ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਕੰਡਰਗ੍ਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍੍ਰੇਡ 
12 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਕੈਥਸ਼ਲਕ ਅਤੇ 
ਫਰੈਂਕੋਫੋਨ ਸ਼ਿਕਲਪ੍ ਿੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਸੱਵਿਆ
26 ਯੂਨੀਿਰਸ਼ਸਟੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਲਜਾ ਂਦੇ ਨਾਲ, ਐਲਬਰਟਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ਼ਿਕਲਪ੍ ਹਨ। ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਸਬਸ਼ਸਡੀ ਸ਼ਦੰਦੀ 
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਲਾਗ੍ਤ ਪ੍ੂਰੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕਰਜ਼,ੇ ਗ੍੍ਰਾਟਂਾ,ਂ 
ਬਰਸਰੀਜ਼, ਿਜ਼ੀਫੇ਼, ਪ੍ੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਲਈ ਿੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਸ਼ਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਫੰਸ਼ਡੰਗ੍ ਿੀ ਹ।ੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਿੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਬਰਟਾ ਪ੍ਹੁੰਚਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ 
ਐਲਬਰਟਾ ਉੱਚ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੀਂ ਸ਼ਿਸ਼ਦਆਰਥੀ ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ ਸ਼ਿੱਚ ਿਸਿ 
ਸ਼ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਿੇਗ੍ੀ। ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਿਾ ਂ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਸਖਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਿੱਚ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 
ਯੂਨੀਿਰਸ਼ਸਟੀਆ,ਂ ਇਮੀਗ੍੍ਰੈਂਟ-ਸਰਸ਼ਿੰਗ੍ ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਸ਼ਨੱਜੀ ਿਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਸ਼ਮਕ ਅਤੇ 
ਿਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਿ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਸੂਬੇ ਿਜੋਂ, ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿੰਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪ੍ ਸ਼ਿੱਚ ਪ੍੍ਰੈਰੀਜ਼, 
ਜੰਗ੍ਲ, ਪ੍ਹਾੜ, ਨਦੀਆ ਂਅਤੇ ਝੀਲਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਰਕ
ਐਲਬਰਟਾ ਕੁਦਰਤੀ ਿਾਤਾਿਰਿ ਦੀ ਸੰਿਾਲ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗ੍ੰਿੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਐਲਬਰਟਾ ਨੰੂ ਆਪ੍ਿੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾ ਂ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ 
ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਾਰਕਾ ਂਦੀ ਸਾਿਂ-ਸੰਿਾਲ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ 
ਹ।ੈ

ਪ੍ੂਰੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਿੱਚ, ਪ੍ੰਜ ਯੂਨੈਸਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ਿ ਸ਼ਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਾਰਕਾ ਂਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ 450 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਹਾਈਸ਼ਕੰਗ੍, ਪ੍ਹਾੜੀ ਬਾਈਸ਼ਕੰਗ੍, ਮੱਛੀ 
ਫੜਨ, ਕੈਨੋਇੰਗ੍, ਜਾ ਂਕੈਂਪ੍ ਫਾਇਰ ਕੋਲ ਬੈਠਿ ਲਈ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਖੇਤਰ ਹਨ।

ਮੌਸਮ
ਐਲਬਰਟਾ ਚਾਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਮੌਸਮਾ ਂਦਾ ਅਨੁਿਿ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ ਬਸੰਤ, ਗ੍ਰਮੀ, ਪ੍ਤਝੜ ਅਤੇ 
ਸਰਦੀ। ਸਾਡੀਆ ਂਗ੍ਰਮੀਆ ਂਸ਼ਨੱਘੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾਪ੍ਮਾਨ 30 ਸ਼ਡਗ੍ਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 
ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕ ਸਰਦੀਆ ਂ-30 ਸ਼ਡਗ੍ਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਠੰਡੀਆ ਂਹੋ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪ੍ੜੇ ਪ੍ਾਏ ਹੋਏ ਹੋਿ, ਤਾ ਂਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ 
ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਨੁਿਿ ਕਰਨਾ ਸੰਿਿ ਹ।ੈ

ਐਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਸ਼ਜਆਦਾ ਧੁੱਪ੍ ਿਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਿੱਚ ਉੱਤਰ ਸ਼ਿੱਚ 
ਸਾਲਾਨਾ 1,900 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਦੱਖਿ ਸ਼ਿੱਚ 2,300 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪ੍ ਰਸ਼ਹੰਦੀ ਹ।ੈ

ਸੱਨਿਆਚਾਰ
ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਫੈਸਟੀਿਲ ਸ਼ਸਟੀ’ 
ਿਜੋਂ ਜਾਸ਼ਿਆ ਜਾਦਂਾ ਐਡਮੰਟਨ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸ਼ਿਲੱਖਿ ਸ਼ਤਉਹਾਰਾ ਂਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਸ਼ਜਿੇਂ ਸ਼ਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਿਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਸ਼ਰੰਜ ਥੀਏਟਰ 
ਫੈਸਟੀਿਲ। ਕੈਲਗ੍ਰੀ ਸਟੈਂਪ੍ੀਡ ਆਪ੍ਿੇ ਰੋਡੀਓ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ੱਛਮੀ ਸ਼ਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 
ਮਨਾਉਿ ਿਾਲੀ ਪ੍੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਿ-ਪ੍੍ਰਸ਼ਸੱਧ ਹ।ੈ

ਐਲਬਰਟਾ ਨਿੱਚ ਫ੍ਰੈੈਂਚ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਿਾਈਚਾਰੇ

ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਫ੍ਰੈੈਂਚ ਮਾ-ਂਬੋਲੀ (ਫਰੈਂਕੋਫੋਨ) ਿਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਲਗ੍ਿਗ੍ 
87,000 ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਿ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧ ਰਹੀ ਫ੍ਰੈੈਂਚ ਬੋਲਿ ਿਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਿੱਚੋਂ 
ਇੱਕ ਹ।ੈ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਫ੍ਰੈੈਂਚ-ਪ੍੍ਰਿਾਸ਼ਿਤ ਨਾਮ ਿਾਲੀਆ ਂਲਗ੍ਿਗ੍ 2,000 ਿਾਈਚਾਰੇ 
ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਈਟਾ ਂਹਨ। ਚਾਰ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਮਉਂਸਪ੍ਾਲਟੀਆ ਂਅਸ਼ਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਦੋਿਾਸ਼ੀ ਹਨ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਿੱਚ ਬੀਓਮੋਂਟ, ਲੀਗ੍ਲ, ਫੈਲ੍ਹਰ ਅਤੇ ਪ੍ਲੇਮੌਂਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਪ੍੍ਰਿਾਲੀ ਸ਼ਿੱਚ ਫਰੈਂਕੋਫੋਨ ਸਕੂਲ, ਫ੍ਰੈੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 
ਿਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸਾ ਂਿਜੋਂ ਫ੍ਰੈੈਂਚ ਸਮੇਤ ਫ੍ਰੈੈਂਚ ਿਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸ਼ਿਕਲਪ੍ ਹਨ।
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ਐਲਬਰਟਾ ਨਿੱਚ ਅਸਥਾਈ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਓ
ਐਲਬਰਟਾ ਹਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਾਣ, ਪੜ੍੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜੋਾ ਂਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਵਕਲਪਾ ਂਦੀ ਪੜ੍ਚੋਲ ਕਰ।ੋ
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ਐਲਬਰਟਾ ਨਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਓ
ਦੇਖੋ ਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਿਪ੍ਾਰ ਲਈ ਜਾ ਂਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ਮਲਿ ਲਈ ਐਲਬਰਟਾ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਿਜ਼ਟਰ ਿੀਜ਼ਾ 
ਜਾ ਂਇਲੈਕਟ੍ਰੈਾਸ਼ਨਕ ਯਾਤਰਾ ਅਸ਼ਧਕਾਰਤਾ (eTA) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਨਿਜ਼ਟਰ ਿੀਜ਼ਾ

ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਿਜੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਜਾਿ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਿਜ਼ਟਰ ਿੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਸ਼ਿਜ਼ਟਰ ਿੀਜ਼ਾ ਸ਼ਸੰਗ੍ਲ ਐਂਟਰੀ ਜਾ ਂਮਲਟੀਪ੍ਲ ਐਂਟਰੀ ਿਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖਾ ਂਦੀ ਿੈਧਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਿੀ ਸ਼ਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਪ੍ਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਿੀਜ਼ਾ ਿੈਧ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਸੁਪ੍ਰ ਿੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਐਂਟਰੀ ਿੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲਾ ਂ
ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਯੋਗ੍ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਜੰਨੀ ਿਾਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹ—ੈਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ 
‘ਤੇ 5 ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ।

ਿਪਾਰਿ ਮੁਲਾਿਾਤਾ ਂਲਈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਿੇ ਿਪ੍ਾਰ ਨੰੂ ਿਧਾਉਿ, ਸ਼ਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਂਆਪ੍ਿੇ ਿਪ੍ਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾ ਂਨੰੂ 
ਅੱਗ੍ੇ ਿਧਾਉਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਿਿ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਪ੍ਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਿਜੋਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿਪ੍ਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਛੇ ਮਹੀਸ਼ਨਆ ਂ
ਤੱਕ ਰਸ਼ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਸ਼ਹਿ ਜਾ ਂਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਰਕ 
ਪ੍ਰਸ਼ਮਟ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸ਼ਦਓ।

ਐਲਬਰਟਾ ਨਿੱਚ ਪੜ੍੍ਹਾਈ ਿਰੋ 
ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਪ੍੍ਰਿਾਲੀ ਬੇਸ਼ਮਸਾਲ ਯੂਨੀਿਰਸ਼ਸਟੀਆ,ਂ ਕਾਲਜਾ,ਂ ਤਕਨੀਕੀ 
ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾ ਂਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ 
ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ।ੈ

ਐਲਬਰਟਾ ਦੀਆ ਂਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਉੱਚ-ਗ੍ੁਿਿੱਤਾ ਿਾਲੀ ਸ਼ਿਸ਼ਦਅਕ 
ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਸ਼ਮੰਗ੍ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਜੀਿਨ ਬਚਾਉਿ ਅਤੇ ਜੀਿਨ-ਬਦਲਿ ਿਾਲੀ ਖੋਜ 
ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਿਰ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਅਤੇ ਸਿ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਸ਼ਤ 
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਗ੍੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਮੌਕੇ ਿੀ ਹਨ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਲਪ੍, ਿਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਟੀਸ਼ਫਕੇਟ, ਸ਼ਡਪ੍ਲੋਮ,ੇ ਅਪ੍ਲਾਈਡ ਸ਼ਡਗ੍ਰੀਆ,ਂ ਅਪ੍੍ਰੈਂਸ਼ਟਸਸ਼ਸ਼ਪ੍ ਅਤੇ ਸ਼ਨਰੰਤਰ 
ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ ਟੀਸ਼ਚਆ ਂਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
- ਸ਼ਸਹਤ ਦੇਖਿਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ਗ੍ਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਕਸੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸ਼ਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਸ਼ਨਆ ਂਤੋਂ ਿੱਧ 
ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਮਟ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਿੇਗ੍ੀ।
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ਐਲਬਰਟਾ ਨਿੱਚ ਿੰਮ ਿਰੋ
ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ੂਰੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਿ 
ਲਈ ਆਪ੍ਿੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰਸ਼ਤਿਾ ਦਾ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਸ਼ਥਕਤਾ 
ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟੈਮਪ੍ਰੇਰੀ ਫੌਰਿ ਿਰਿਰ (TFW) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

TFW ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਯੋਗ੍ 
ਨਾਗ੍ਸ਼ਰਕਾ ਂਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਂਸ਼ਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕੱਸ਼ਤਆ ਂਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ 
ਪ੍ੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਲਬਰਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਮਟ ਜਾ ਂਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪ੍ੈਕਟ 
ਅਸੈਸਮੈਂਟ (LMIA) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ LMIA ਸ਼ਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆ ਂ
ਹਨ, ਸ਼ਜਿੇਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕੱਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸ ਸ਼ਕਸਮ ਦਾ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਕੰਨਾ ਸਮਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਐਲਬਰਟਾ ਦਾ ਟੈਮਪ੍੍ਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਿਰਕਰ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਆਸ਼ਫਸ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਿਦੇਸ਼ੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂ(ਕੰਮ ਦੀ ਅਸ਼ਧਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ 
ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾਿਾ ਂਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਸ਼ਧਕਾਰਾ ਂਨੰੂ ਸਮਝਿ ਅਤੇ ਅਿਉਸ਼ਚਤ, ਅਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਜਾ ਂ
ਗ੍ੈਰ-ਸ਼ਸਹਤਮੰਦ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਸਸ਼ਥਤੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਸ਼ਥਤੀਆ ਂਦੇ ਹੱਲ ਲੱਿਿ ਸ਼ਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਇੰਟਰਿੈਸ਼ਿਲ ਮੋਨਬਨਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (IMP)

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਿ ਿਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਬਸ਼ਲਟੀ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾਿਾ ਂਨੰੂ LMIA ਤੋਂ ਸ਼ਬਨਾ ਂਸ਼ਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਨੌ ਕਰੀ ‘ਤੇ 
ਰੱਖਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕੱਤੇ ਨੰੂ IMP (LMIA ਛੋਟ) ਿਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਮਟਾ ਂਸ਼ਿੱਚੋਂ 
ਸ਼ਕਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋਿ ਲਈ ਇੱਕ LMIA ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਿੀ ਚਾਹੀਦੀ:

ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ-ਸ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਮਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਸ਼ਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਪ੍ਾਰ ਸਮਝੌਸ਼ਤਆ ਂਦੇ ਤਸ਼ਹਤ 
ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਓਪ੍ਨ ਿਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਮਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਕਸੇ ਿੀ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਪ੍ਤੀ/ਪ੍ਤਨੀ/ਕਾਮਨ-ਲਾਅ 
ਪ੍ਾਰਟਨਰ, ਯੋਗ੍ ਸ਼ਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗ੍ਸ਼ਰਕ ਅਤੇ ਨੌ ਜਿਾਨ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹ।ੈ

TFW ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਆਨਫਸ ਿਾਲ ਜੁੜ੍ੋ

lbr.tfwao@gov.ab.ca 

ਉੱਤਰੀ ਸਥਾਨ - ਐਡਮੰਟਨ: 780-644-2584  
ਦੱਖਿੀ ਸਥਾਨ - ਕੈਲਗ੍ਰੀ: 403-476-4540

ਤਤਿਾਲ ਨਲੰਿ ਅਤੇ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੈਾਸ਼ਨਕ ਯਾਤਰਾ ਅਸ਼ਧਕਾਰਤਾ   
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/servi ces/
visit-canada/eta.html 

ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਿੋ
study.alberta.ca/

ਜਾਚਂ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ TFW ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋ
 cic.gc.ca/CometoCanada

TFW ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸ਼ਦਓ 
cic.gc.ca/english/work/apply-who-nopermit.asp

ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ LMIA ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ 
cic.gc.ca/english/work/apply-who-permit.asp

ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸ ਦੀ ਜਾਿਕਾਰੀ
alberta.ca/temporary-residents.aspx 

ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਸਰੋਤ 
https://www.alberta.ca/resources-temporary-foreign-workers.
aspx

mailto:lbr.tfwao%40gov.ab.ca?subject=
http://canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html
http://canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html
http://study.alberta.ca/
http://cic.gc.ca/CometoCanada
http://cic.gc.ca/english/work/apply-who-nopermit.asp
http://cic.gc.ca/english/work/apply-who-permit.asp
http://alberta.ca/temporary-residents.aspx
https://www.alberta.ca/resources-temporary-foreign-workers.aspx
https://www.alberta.ca/resources-temporary-foreign-workers.aspx
https://www.alberta.ca/resources-temporary-foreign-workers.aspx
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ਐਲਬਰਟਾ ਨਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਰਹੋ
ਸਥਾਈ ਹਨਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਕਲਪਾ ਂਦੀ ਪੜ੍ਚੋਲ ਕਰ।ੋ
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ਸੰਿੇਪ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟਾ ਜਾਿ ਲਈ 
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ—ੋਜਾ ਂਤਾ ਂਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾ ਂਇੱਕ ਉਦਯੋਗ੍ਪ੍ਤੀ ਿਜੋਂ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸੀ ਜਾ ਂਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗ੍ਸ਼ਰਕ ਬਿ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ 
ਰੂਪ੍ ਸ਼ਿੱਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਇੱਥੇ ਫੈਡਰਲ (ਗ੍ਿਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ) ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 
(ਗ੍ਿਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਲਬਰਟਾ) ਹਨ। ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੰੂ ਐਲਬਰਟਾ 
ਐਡਿਾਟਂੇਜ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (AAIP) ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ

ਐਲਬਰਟਾ ਨਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹੋ
ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾ ਂਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਸੂਬਾਈ ਿਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਐਲਬਰਟਾ ਐਡਿਾਂਟੇਜ 
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਐਲਬਰਟਾ ਐਡਿਾਟਂੇਜ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਆਰਸ਼ਥਕ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ 
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆ ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਉਦਯੋਗ੍ਪ੍ਤੀਆ ਂ
ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਸ਼ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆ ਂਸਟ੍ਰੈੀਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ੈਰ-ਿਾਪ੍ਸੀਯੋਗ੍ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਫੀਸ ਹ।ੈ

ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਜੋ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾ ਂਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਸ਼ਿੱਚ ਿਪ੍ਾਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਸ਼ਿੱਚ 
ਸ਼ਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰੱਖਿ ਿਾਲੇ ਉਦਯੋਗ੍ਪ੍ਤੀਆ ਂਲਈ ਸਟ੍ਰੈੀਮਜ਼ ਹਨ।
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ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਸਟ੍ਰੈ ੀਮਜ਼

ਐਲਬਰਟਾ ਓਪਰਚ਼ੁਵਨਟੀ ਸਟ੍ਰ ੀਮ ਯੋਗ੍ਤਾ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਉਮੀਦਿਾਰਾ ਂਲਈ ਜੋ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਰਸ਼ਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ 
ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਹ।ੈ

ਐਲਬਰਟਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰ ੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਪ੍੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍੍ਰਿਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਉਮੀਦਿਾਰਾ ਂਲਈ ਸ਼ਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਐਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਸੰਬੰਧਾ ਂਦਾ ਪ੍੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਜੋ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਆਰਸ਼ਥਕ ਸ਼ਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿੰਨਤਾ ਦੀਆ ਂਤਰਜੀਹਾ ਂਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਸ਼ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਕਸਲਰੇਵਟਡ ਟੈਕ ਪਾਥਿੇਅ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਮੀਦਿਾਰਾ ਂਲਈ ਜੋ ਿਰਤਮਾਨ ਸ਼ਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗ੍ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਕੱਤੇ ਸ਼ਿੱਚ ਐਲਬਰਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ 
ਉਦਯੋਗ੍ ਰੁਜਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਹ।ੈ

ਰੂਰਲ ਵਰਵਨਊਅਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਯੋਗ੍ ਸ਼ਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗ੍ਸ਼ਰਕਾ ਂਲਈ ਸ਼ਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ੇਂਡੂ ਐਲਬਰਟਾ 
ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ ਸ਼ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਹ।ੈ

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਂਲਈ ਸਟ੍ਰੈ ੀਮਜ਼  

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਵਨਓਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍੍ਰਿਾਸ਼ਨਤ ਐਲਬਰਟਾ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍੍ਰੈਜੂਏਟਾ ਂਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਿਪ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਮੌਜੂਦਾ ਿਪ੍ਾਰ ਖਰੀਦਿਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫੋਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਵਨਓਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸ਼ਿਸ਼ਗ੍ਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਸ਼ਰੰਗ੍ ਅਤੇ ਗ੍ਸ਼ਿਤ (STEM) ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ੜ੍ਹ-ੇਸ਼ਲਖੇ ਗ੍੍ਰੈਜੂਏਟਾ ਂਲਈ, 
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੋ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ੍ ਉਦਯੋਗ੍ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿਪ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹਨ।

ਰੂਰਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਵਨਓਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਦਯੋਗ੍ਪ੍ਤੀਆ ਂਲਈ ਜੋ ਪ੍ੇਂਡੂ ਿਾਈਚਾਸ਼ਰਆ ਂਸ਼ਿੱਚ ਿਪ੍ਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਹਨ। ਕੋਈ 
ਿਪ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂਮੌਜੂਦਾ ਿਪ੍ਾਰ ਨੰੂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਇਹ ਯੋਗ੍ਤਾ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿੇਂ ਆਏ ਸ਼ਿਅਕਤੀ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍੍ਰਮੁੱਖ 
ਸ਼ਸ਼ਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੌ ਕਰੀਆ ਂਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਸ਼ਥਕਤਾਿਾ ਂਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।

ਫਾਰਮ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸ਼ਕਸਾਨਾ ਂਲਈ ਜੋ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਖੇਤ ਖਰੀਦਿ ਜਾ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿੱਚ ਆਉਿ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਨਗ੍ਰਾਨੀ ਕਰਦੀ 
ਹ।ੈ

ਿੈਿੇਡਾ ਐਿਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ

ਐਕਸਪ੍੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਸ਼ਫਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਸਟੀਜ਼ਨਸ਼ਸ਼ਪ੍ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) 
ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੈਾਸ਼ਨਕ 
ਪ੍੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍੍ਰਿਾਲੀ ਹ।ੈ

ਐਕਸਪ੍੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਮੀਦਿਾਰਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾ ਂਇੱਕ ਪ੍੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ 
ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਆਰਸ਼ਥਕ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾ ਂਸ਼ਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡ ਨੰੂ ਸ਼ਕਿੇਂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

੶ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ੀਰੀਐਂਸ ਕਲਾਸ

੶ ਫੈਡਰਲ ਸਸ਼ਕਲਡ ਿਰਕਰ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ

੶ ਫੈਡਰਲ ਸਸ਼ਕਲਡ ਟ੍ਰੈੇਡਸ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ

ਇੱਕ ਿਾਰ ਪ੍ੂਰਾ ਹੋਿ ਤ,ੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰੈਂਸ਼ਕੰਗ੍ ਪ੍੍ਰਿਾਲੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾ ਂਨੰੂ ਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਿ ਲਈ 
IRCC ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਿੇਗ੍ਾ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਿਾਰਦਰਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਪਾਇਲਟ ਇੱਕ ਿਾਈਚਾਰਾ-ਸੰਚਾਸ਼ਲਤ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 
ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸ਼ਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਸ਼ਮਆ ਂਲਈ ਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਿਾ ਕੇ ਛੋਟੇ 
ਿਾਈਚਾਸ਼ਰਆ ਂਸ਼ਿੱਚ ਆਰਸ਼ਥਕ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਿਾ ਂਨੰੂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂ
ਿਾਈਚਾਸ਼ਰਆ ਂਸ਼ਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਹਿਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਪਾਇਲਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਫੂਡ ਪ੍੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆ ਂ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋੜਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਸ਼ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਪ੍ਾਇਲਟ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗ੍ਾ ਂਅਤੇ 
ਸ਼ਕੱਸ਼ਤਆ ਂਸ਼ਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਗ੍ੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਹ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਉਦਯੋਗ੍ਪ੍ਤੀਆ ਂਅਤੇ ਸਿ-ੈਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਸਥਾਈ 
ਸ਼ਨਿਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿਪ੍ਾਰਕ ਸ਼ਿਚਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਿੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਦਮ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ 
ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸਿ-ੈਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰ ਹੋਿ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਸੈਲਫ-ਐਂਪਲੋਇਡ ਿਰਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਸੱਸ਼ਿਆਚਾਰਕ ਗ੍ਤੀਸ਼ਿਧੀਆ ਂਜਾ ਂਐਥਲੈਸ਼ਟਕਸ ਸ਼ਿੱਚ ਸੰਬੰਸ਼ਧਤ ਅਨੁਿਿ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

ਫੈਨਮਲੀ ਸਪਾਂਸਰਨਸ਼ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਫੈਸ਼ਮਲੀ ਸਪ੍ਾਸਂਰਸ਼ਸ਼ਪ੍ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗ੍ਸ਼ਰਕਾ ਂਜਾ ਂਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸੀਆ ਂਨੰੂ 
ਸ਼ਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਨੰੂ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਰਸ਼ਹਿ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸੀ ਬਿਨ ਲਈ ਸਪ੍ਾਸਂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਬਿਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

ਿੇਅਰਨਗਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੇਅਰਸ਼ਗ੍ਿਰਜ਼ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਖਿਾਲਕਰਤਾਿਾ ਂਲਈ ਹੈ ਸ਼ਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ 
ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾ ਂਜਾ ਂਅਪ੍ਾਹਜ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਿਾਲ ਜਾ ਂਘਰ ਸ਼ਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹ।ੈ

ਨਰਨਫਊਜੀ ਪੁਿਰਿਾਸ

ਸ਼ਰਸ਼ਫਊਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੈ ਸ਼ਜਨ੍ਹਾ ਂਨੰੂ 
ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਿੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ 
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸਪ੍ਾਸਂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿੀ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਰਸਤੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਿ ਲਈ ਆਪ੍ਿੇ ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ 
ਜਾਿਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਿਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾਿਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਿਾਲੇ ਸ਼ਿਚਾਰਾ ਂਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿੈਧ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਮਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਮਟ 
ਧਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਿ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਯੋਗ੍ ਸਮਸ਼ਝਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ
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ਸੋਚਣ ਿਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
੶ ਆਪ੍ਿੀ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸ਼ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਕਸੇ 

ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰਤੀਸ਼ਨਧੀ ਜਾ ਂਿਕੀਲ ਨੰੂ ਸ਼ਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

 - ਸ਼ਕਸੇ ਪ੍੍ਰਤੀਸ਼ਨਧੀ ਜਾ ਂਿਕੀਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਪ੍੍ਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ 
ਸ਼ਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਿੇਗ੍ੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍੍ਰਤੀਸ਼ਨਧੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀਆ ਂਸਰਕਾਰਾ ਂਹਾਲੇ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸੱਧਾ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਸੇ ਪ੍੍ਰਤੀਸ਼ਨਧੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਨੱਜੀ ਚੋਿ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਿਰਨਾ ਹੋਿੇਗ੍ਾ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਲਸ਼ਖਆ ਹੋਿ ੇਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 
ਪ੍੍ਰਤੀਸ਼ਨਧੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੰੂ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

 - ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ 
ਜਾਿਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਸਂ਼ਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਫੀਸ ਹ।ੈ ਸ਼ਜਸ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ 
ਤੁਸੀਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਉਸ ਲਈ ਉਸ਼ਚਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ

 - AAIP ਨੰੂ ਇੱਕ ਪ੍੍ਰਮਾਸ਼ਿਤ ਅਨੁਿਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਸ਼ਕਸੇ ਿੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼, ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ 
ਜਾ ਂਫ੍ਰੈੈਂਚ ਸ਼ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍੍ਰਮਾਸ਼ਿਤ ਅਨੁਿਾਦ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਅਸਲ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾ ਂਦੀਆ ਂਕਾਪ੍ੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਿੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰ।ੋ ਕੈਨੇਡਾ 
ਸ਼ਿੱਚ ਪ੍੍ਰਮਾਸ਼ਿਤ ਅਨੁਿਾਦਕ ਲੱਿਿ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੈਾਸਂਲੇਟਰਸ ਐਂਡ 
ਇੰਟਰਪ੍੍ਰੇਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਐਲਬਰਟਾ (ATIA) ‘ਤੇ ਜਾਓ।

੶ ਸ਼ਕਸੇ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈੀਮ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਿ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾ,ਂ ਆਪ੍ਿੀ ਸੂਬਾਈ ਜਾ ਂਸੰਘੀ 
ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਗ੍ਤਾ ਸ਼ਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਿਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਕੂਪ੍ੇਸ਼ਨਲ 
ਕਲਾਸੀਸ਼ਫਕੇਸ਼ਨ (NOC) ਕੋਡ ਲੱਿੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਸਤ NOC 
ਪ੍੍ਰਿਾਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਹਰ ਨੌ ਕਰੀ ਦਾ ਿਰਗ੍ੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਇੰਟਰਿੈੱਟ ਘੁਟਾਨਲਆ ਂਅਤੇ ਝੂਠੀਆ ਂਿੈੱਬਸਾਈਟਾ ਂਤੋਂ ਸਾਿਧਾਿ ਰਹ।ੋ

ਕੋਈ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਨੌ ਕਰੀ ਜਾ ਂਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ 
ਸਕਦਾ। ਸ਼ਸਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਆ ਂਸ਼ਿੱਚ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਅਸ਼ਧਕਾਰੀ, ਹਾਈ ਕਸ਼ਮਸ਼ਨਾ ਂਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਇੱਕ ਿੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਸ਼ਸੱਖੋ ਸ਼ਕ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਸ਼ਕਿੇਂ ਬਚਾਉਿਾ ਹ।ੈ  
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
protect-fraud.html

ਤੁਰੰਤ ਨਲੰਿ

AAIP ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈੀਮਜ਼  
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigra-
tion-program.aspx

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/immigrate-canada.html  

ਅਨੁਿਾਦਕਾ ਂਅਤੇ ਦੁਿਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ  
atia.ab.ca/ 

ਆਪ੍ਿਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕੱਤਾਮੁਖੀ ਿਰਗ੍ੀਕਰਿ ਲੱਿੋ  
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/
find-national-occupation-code.html

ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍੍ਰਤੀਸ਼ਨਧੀ ਅਸ਼ਧਕਾਰਤ ਹ ੈ
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/immigration-citizenship-representative/
choose/authorized.html
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https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html
http://atia.ab.ca/ 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigration-citizenship-representative/choose/authorized.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigration-citizenship-representative/choose/authorized.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigration-citizenship-representative/choose/authorized.html
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ਐਲਬਰਟਾ  
ਨਿੱਚ ਿੰਮ  
ਿਰੋ
ਕੈਨੇਡਾ ਹਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾ ਂਐਲਬਰਟਾ ਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਹਵੱਚ ਮੌਹਕਆ ਂਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਖੋਜੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ
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ਿੌ ਿਰੀ ਲੱਿੋ
ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਨਖਾਹਾ ਂਐਲਬਰਟਾ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾ ਂ
ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਦਅਕ ਯੋਗ੍ਤਾਿਾ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 
ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆ ਂਸ਼ਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸੰਸਥਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਿਿ ਅਤੇ 
ਆਪ੍ਿਾ ਕਰੀਅਰ ਬਿਾਉਿ ਸ਼ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

੶ ਐਲਬਰਟਾ ਸਪ੍ੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿੱਚ ਨੌ ਕਰੀ ਮੇਲੇ, ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾ,ਂ ਸੂਚਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ 
ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

੶ Alis ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਿੱਚ ਨੌ ਕਰੀਆ ਂਲੱਿਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸ਼ਜ਼ਊਮੇ ਦਾ 
ਡ੍ਰੈ ਾਫ਼ਟ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸ਼ਿਊ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 
ਬਾਰੇ ਗ੍ੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਹ।ੈ

੶ ਪ੍ਰਿਾਸੀ-ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਏਜੰਸੀਆ ਂਨਿੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਿੱਚ ਨੌ ਕਰੀ ਲੱਿਿ ਸ਼ਿੱਚ ਮਦਦ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

੶ ਿਰਕ ਸਰਚ ਬੇਸ਼ਸਕਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਿਿ ਲਈ ਸ਼ਗ੍ਆਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

੶ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌ ਕਰੀਆ ਂਦੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ 
ਮੌਸ਼ਕਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ — ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੀਆ ਂਨੌ ਕਰੀਆ ਂਦਾ ਇਸ਼ਸ਼ਤਹਾਰ ਸ਼ਦੱਤਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਆਪ੍ਿੇ ਖੋਜ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਿ ਲਈ, ਨੌ ਕਰੀ ਮੈਚ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ 
ਅਨੁਿਿ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦਂੀਆ ਂਨੌ ਕਰੀਆ ਂਲੱਿੋ।

੶ ਨੌ ਕਰੀਆ ਂਲੱਿਿ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਿਾ ਂਸ਼ਿੱਚ ਐਲਬਰਟਾ ਜੌਬ ਪ੍ੋਸਸ਼ਟੰਗ੍ ਅਤੇ ਿੈੱਬਸਾਈਟਾ ਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ੂਰੇ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਮੌਸ਼ਕਆ ਂਦਾ ਇਸ਼ਸ਼ਤਹਾਰ ਸ਼ਦੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਿੈੱਟਿਰਿ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਲੋਿਾ ਂਿਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ

ਕੰਮ ਲੱਿਿ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨੈੱਟਿਰਸ਼ਕੰਗ੍ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂ
ਨੌ ਕਰੀਆ ਂਨੰੂ ਲੱਿਿ ਲਈ ਦੋਸਤਾ,ਂ ਗ੍ੁਆਢਂੀਆ ਂਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗ੍ੱਲ 
ਕਰੋ ਸ਼ਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇਸ਼ਸ਼ਤਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਹੇਠਾ ਂਸ਼ਦੱਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਸ਼ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸ਼ਕਸੇ 
ਸ਼ਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ:

੶ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਇਮੀਗ੍੍ਰੈਂਟ ਇੰਪ੍ਲਾਇਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ (ERIEC)

੶ ਕੈਲਗ੍ਰੀ ਰੀਜਨ ਇਮੀਗ੍੍ਰੈਂਟ ਇੰਪ੍ਲਾਇਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ (CRIEC)

ਐਲਬਰਟਾ ਨਿੱਚ ਿੰਮ ਿਰੋ
ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਿਿ ਅਤੇ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਪ੍੍ਰਮਾਿ ਪ੍ੱਤਰਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆ ਂਿੋਲ ਰਨਜਸਟਰ ਿਰੋ

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰ ਏਜੰਸੀਆ ਂਿੀ ਸਹੀ ਨੌ ਕਰੀ ਲੱਿਿ ਸ਼ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆ ਂਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟਾ ਂਸ਼ਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ 
ਰੱਖਦੀਆ ਂਹਨ। ਦੂਸਰੀਆ ਂਖਾਸ ਉਦਯੋਗ੍ਾ ਂ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰ ਏਜੰਸੀਆ ਂ
ਇੱਕ ਨੌ ਕਰੀ ਲੱਿਿ ਸ਼ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ 
ਸਕਦੀਆ।ਂ ਇਹ ਲਾਗ੍ਤ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਆਪਣਾ ਰੈਨਜ਼ਊਮੇ ਅਤੇ ਿਿਰ ਲੈਟਰ ਬਣਾਓ ਜਾ ਂਉਸ ਨਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸ਼ਜ਼ਊਮੇ ਸ਼ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਨੰੂ 
ਉਜਾਗ੍ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੁਜਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰ 
ਲੈਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ੰਨੇ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਿਿ ਦਾ 
ਸਾਰ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਨੌ ਕਰੀ ਲਈ ਸਿ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਉਮੀਦਿਾਰ ਸ਼ਕਉਂ 
ਹੋ।
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ਆਪਣੇ ਨਿਿਲਪਾ ਂਦੀ ਪੜ੍ਚੋਲ ਿਰੋ

ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਅਹੁਸ਼ਦਆ ਂਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ 
ਦੇਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਮੁੱਲਿਾਨ ਅਨੁਿਿ ਬਿਾਉਿ ਜਾ ਂਅੱਪ੍ਗ੍੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਸ਼ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਸ਼ਿੱਚ ਨੌ ਕਰੀਆ ਂਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਿ ਹੋਰ 
ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਫੰਸ਼ਡੰਗ੍ ਿੀ ਹ।ੈ

ਿਲੰਟੀਅਸ਼ਰੰਗ੍ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ 
ਸ਼ਬਹਤਰ ਬਿਾਉਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੱਜੀ ਨੈੱਟਿਰਕ ਨੰੂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਕਰਨ ਸ਼ਿੱਚ 
ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨੌ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਜਾ ਂਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ ਸ਼ਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਸਂ਼ਕ, ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਾਉਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ 
ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਸ਼ਬਹਤਰ ਬਿਾਉਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂਦੇ ਸੱਸ਼ਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸੱਖਿ, 
ਨਿੇਂ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਸ਼ਮਲਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪ੍ਰਕਾ ਂਦਾ ਨੱੈਟਿਰਕ ਬਿਾਉਿ ਸ਼ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਿਾਂ

ਸ਼ਿਸ਼ਦਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ ਯੋਗ੍ਤਾਿਾ ਂਅਤੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿੱਚ ਿੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਦੇਖਿ ਲਈ ਆਪ੍ਿੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍੍ਰਮਾਿ ਪ੍ੱਤਰਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਕਂਿ ਕਰਿਾਉਿ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸ਼ਮਆਰਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਕਿੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਸ਼ਦਅਕ ਪ੍੍ਰਮਾਿ-ਪ੍ੱਤਰ ਸਰਟੀਸ਼ਫਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ 
ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹ।ੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਮੁਲਾਕਂਿ 
ਸੇਿਾ (IQAS) ਇਹ ਦੇਖਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਾਦਸ਼ਮਕ ਪ੍੍ਰਮਾਿ ਪ੍ੱਤਰਾ ਂਦਾ 
ਮੁਲਾਕਂਿ ਕਰੇਗ੍ੀ ਸ਼ਕ ਉਹ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਮਆਰਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਕਿੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਯਨਮਤ ਨਿੱਤੇ

ਸ਼ਨਯਸ਼ਮਤ ਸ਼ਕੱਸ਼ਤਆ ਂਨੰੂ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ ਰੈਗ੍ੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸ਼ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸ਼ਿਆਸ ਦੇ ਸ਼ਮਆਰਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਿ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਆਪ੍ਿੇ ਪ੍੍ਰਮਾਿ ਪ੍ੱਤਰਾ ਂ
ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸ਼ਕੱਤੇ ਸ਼ਿੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ-ਪ੍੍ਰਮਾਿ ਪ੍ੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਅਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਨੌ ਕਰੀ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਿ ਜਾ ਂਨੌ ਕਰੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾ,ਂ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਓ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਪ੍੍ਰਮਾਿ-ਪ੍ੱਤਰ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਮਆਰਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍੍ਰਮਾਿ-ਪ੍ੱਤਰ 
ਅਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾ ਂਤਾ ਂਓ) ਇੱਕ ਅਪ੍੍ਰੈਂਸ਼ਟਸ ਬਿਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ;ੈ ਜਾ ਂਅ) ਆਪ੍ਿੇ ਸ਼ਕੱਤੇ ਸ਼ਿੱਚ ਪ੍੍ਰਮਾਸ਼ਿਤ ਹੋਿ ਿਾਸਤੇ ਟਰੇਡ 
ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਿੱਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਿ ਲਈ ਆਪ੍ਿੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰ।ੋ

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਆ ਜਾਦਂੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸ਼ਿਆਸ ਕਰਨ 
ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿੱਖਰੀ ਪ੍੍ਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਪ੍ਹੁੰਚਿ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾ ਂਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍੍ਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਸ਼ਸੱਖਿ ਲਈ ਆਪ੍ਿੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ 
ਰੈਗ੍ੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸ਼ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ

ਤਤਿਾਲ ਨਲੰਿ ਅਤੇ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਐਲਬਰਟਾ ਸਪੋ੍ਰਟਸ ਸੈਂਟਰਜ਼ 
alberta.ca/alberta-supports.aspx 

Alis
alis.alberta.ca/look-for-work/

ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰ ਸੇਿਾਿਾ ਂ
alberta.ca/employment-services.aspx

ਅਲਬਰਟਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੀਗ੍੍ਰੈਂਟ ਸਰਸ਼ਿੰਗ੍ ਏਜੰਸੀਆ ਂ(AAISA)  
aaisa.ca/membership-directory/ 

ਿਰਕ ਸਰਚ ਬੇਸ਼ਸਕਸ   
alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/
work-search-basics/

ਜੌਬ ਬੈਂਕ  
ab.jobbank.gc.ca/home-eng.do
alis.alberta.ca/occinfo/jobs-in-alberta/
alis.alberta.ca/categories/look-for-work/job-banks/

ਨੈੱਟਿਰਸ਼ਕੰਗ੍ 
ਐਡਮੰਟਨ - eriec.ca/career-mentorship-program/
ਕੈਲਗ੍ਰੀ - criec.ca/

ਸ਼ਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਮਾਨਤਾ 
alberta.ca/foreign-qualification-recognition.aspx

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਮੁਲਾਕਂਿ ਸੇਿਾ  
alberta.ca/IQAS

ਿਲੰਟੀਅਰ ਐਲਬਰਟਾ 
volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/
find-a-volunteer-opportunity/

http://alberta.ca/alberta-supports.aspx
http://alis.alberta.ca/look-for-work/
http://alberta.ca/employment-services.aspx
http://aaisa.ca/membership-directory/ 
http://alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/work-search-basics/
http://alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/work-search-basics/
http://ab.jobbank.gc.ca/home-eng.do
http://alis.alberta.ca/occinfo/jobs-in-alberta/
http://alis.alberta.ca/categories/look-for-work/job-banks/
http://eriec.ca/career-mentorship-program/
http://criec.ca/
http://alberta.ca/foreign-qualification-recognition.aspx
http://alberta.ca/IQAS
http://volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/find-a-volunteer-opportunity/
http://volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/find-a-volunteer-opportunity/
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ਐਲਬਰਟਾ ਨਿੱਚ ਇੱਿ ਿਪਾਰ 
ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ
ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂਹਵੱਚ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਜੋਸਦਾ ਇੱਕ 
ਨੌ ਜੋਵਾਨ, ਪੜ੍੍ਹ-ੇਹਲਖ,ੇ ਅਤੇ ਹਵਹਭੰਨ ਕਾਰਜੋਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ 
ਹਗਆ ਹ।ੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਹਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਹਵਕਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
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ਸੰਿੇਪ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ੍ਿਾ ਿਪ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਬਰਟਾ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਜਗ੍੍ਹਾ ਹ।ੈ ਐਲਬਰਟਾ 
ਦੇ ਿਸਨੀਕਾ ਂਸ਼ਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਿਾਿਨਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸਦਾ ਇੱਕ ਨੌ ਜਿਾਨ, ਪ੍ੜ੍ਹ-ੇਸ਼ਲਖ,ੇ ਅਤੇ 
ਸ਼ਿਸ਼ਿੰਨ ਕਾਰਜਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗ੍ਆ ਹ।ੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸਿ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਅਸੀਂ ਪ੍੍ਰਸ਼ਤਿਾਸ਼ਾਲੀ ਨਿੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਨੌ ਕਰੀਆ ਂਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਦਯੋਗ੍ਪ੍ਤੀਆ ਂ
ਦਾ ਸਿਾਗ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਆਉਿਗ੍,ੇ ਰਸ਼ਹਿਗ੍ੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗ੍।ੇ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਟ੍ਰੈੀਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ ਐਲਬਰਟਾ ਐਡਿਾਟਂੇਜ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (ਪ੍ੰਨਾ 
11) ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪ੍ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਪ੍ੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸ਼ਹਿ ਦੇ ਯੋਗ੍ 
ਬਿਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸ਼ਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
entrepreneur.supportservice@gov.ab.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ।ੋ

ਸਰੋਤ

ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਿਪਾਰ
ਐਲਬਰਟਾ ਛੋਟੇ ਿਪ੍ਾਰ ਬਿਾਉਿ ਸ਼ਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗ੍ਿਾਈ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਿਪ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿੇਲੇ, ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ੍ਪ੍ਤੀਆ ਂਕੋਲ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਿਾ 
ਪ੍੍ਰਦਾਤਾਿਾ ਂਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਚੰਗ੍, ਸ਼ਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸ਼ਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਗ੍੍ਰਾਟਂ ਫੰਸ਼ਡੰਗ੍ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗ੍ਾਓ ਸ਼ਕ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਿਪ੍ਾਰ ਸ਼ਕਿੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਿਪ੍ਾਰ ਸ਼ਕਿੇਂ 
ਚਲਾਉਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿਪ੍ਾਰਾ ਂਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਮਟ ਸ਼ਕਿੇਂ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ

ਿਪਾਰਕ ਵਲੰਕ
ਿਪ੍ਾਰਕ ਸ਼ਲੰਕ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਉਦਯੋਗ੍ਪ੍ਤੀਆ ਂਲਈ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹਨਾ ਂ
ਸੇਿਾਿਾ ਂਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

੶ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਚੰਗ੍ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

੶ ਜਾਿਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਸਰੋਤ, ਗ੍ਾਈਡਬੁੱਕ ਅਤੇ ਚੈੱਕਸ਼ਲਸਟਸ

੶ ਸ਼ਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ

੶ ਨੈੱਟਿਰਕ ਰੈਫਰਲ ਸ਼ਬਲਸ਼ਡੰਗ੍

ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਫਊਚਰਜ਼ ਐਲਬਰਟਾ
ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ ਸ਼ਫਊਚਰਜ਼ ਨੈੱਟਿਰਕ ਆਫ਼ ਐਲਬਰਟਾ (CFNA) ਪ੍ੂਰੇ ਪ੍ੇਂਡੂ ਐਲਬਰਟਾ 
ਸ਼ਿੱਚ ਆਪ੍ਿੇ 27 ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ ਸ਼ਫਊਚਰਜ਼ ਦਫ਼ਤਰਾ ਂਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪ੍ੇਂਡੂ ਆਰਸ਼ਥਕ ਸ਼ਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

CFNA ਦਫਤਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

੶ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਲਖਿ ਸ਼ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

੶ ਮਾਰਕੀਸ਼ਟੰਗ੍ ਯੋਜਨਾ ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਸਥਾਰ ਰਿਨੀਤੀ

੶ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਚੰਗ੍ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹ

ਐਲਬਰਟਾ ਨਿੱਚ ਇੱਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਣੋ
ਿਪ੍ਾਰ ਸ਼ਕਿੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ

ਤਤਿਾਲ ਨਲੰਿ ਅਤੇ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਛੋਟੇ ਿਪ੍ਾਰਾ ਂਦੀ ਰਚਨਾ 
alberta.ca/small-business-resources.aspx

ਿਪ੍ਾਰਕ ਸ਼ਲੰਕ   
businesslink.ca/what-we-do/
immigrant-entrepreneur-program/ 

ਐਲਬਰਟਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ ਸ਼ਫਊਚਰਜ਼ ਨੈੱਟਿਰਕ  
albertacf.com/

http://alberta.ca/small-business-resources.aspx
http://businesslink.ca/what-we-do/immigrant-entrepreneur-program/ 
http://businesslink.ca/what-we-do/immigrant-entrepreneur-program/ 
http://albertacf.com/
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ਐਲਬਰਟਾ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਘਰ 
ਬਣਾਓ
ਐਲਬਰਟਾ ਹਵੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਹ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦੇ ਵੇਰਹਵਆ:ਂ 
ਹਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹਸੱਹਖਆ ਤੱਕ ਦੀ ਖੋਜੋ ਕਰ।ੋ
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ਤੁਹਾਡ ੇਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਿੇਂ ਨਿੇਂ ਆਉਿ ਿਾਸ਼ਲਆ ਂਨੰੂ 
ਪ੍ੂਰਿ-ਆਗ੍ਮਨ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਸ਼ਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 
ਸੇਿਾਿਾ ਂਸ਼ਸਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਹੁੰਚਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ੍ਲਬਧ 
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਸ਼ਜਹੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਿੀ ਹਨ ਜੋ ਿਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਮਟਾ,ਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾ ਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਿੇਦਾਰਾ ਂਿਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਸੂਬਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਸੂਬਾਈ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਐਲਬਰਟਾ ਆਉਿ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ੈਸਾ ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਆਪ੍ਿੇ 
ਮਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾ ਂਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾ ਂਨੰੂ 
ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾਿਾ,ਂ ਸੂਬਾਈ ਰੈਗ੍ੂਲੇਟਰਾ,ਂ ਸ਼ਿਸ਼ਦਅਕ ਸੰਸਥਾਿਾ,ਂ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰਮਾਿ ਪ੍ੱਤਰ ਮੁਲਾਕਂਿ 
ਏਜੰਸੀਆ ਂਨਾਲ ਿਰਤਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਇਹਨਾ ਂਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾ ਂਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

੶ ਿੈਧ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ

੶ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਿੇਜ਼

੶ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਿ ਿਾਲੇ ਪ੍ੱਤਰ

੶ ਸਕੂਲ/ਯੂਨੀਿਰਸ਼ਸਟੀ ਟ੍ਰੈਾਸਂਸ਼ਕ੍ਰਪ੍ਸ਼ਨਾਂ

ਐਲਬਰਟਾ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ
ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਿਸਿ ਸ਼ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਿਕਾਰੀ

ਸੰਘੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ IRCC ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹੈ 
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ - ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 
ਸ਼ਿੱਚ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸ਼ਤਆਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਿ ਸ਼ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਅਕਤੀਗ੍ਤ 
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਇਹ ਪ੍ੂਰਿ-ਆਗ੍ਮਨ ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ:

੶ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਿ ਦੀ ਸ਼ਤਆਰੀ ਕਰਨ ਸ਼ਿੱਚ

੶ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਆਪ੍ਿੀ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰਮਾਿ ਪ੍ੱਤਰ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 
ਸ਼ਿੱਚ

੶ ਨੌ ਕਰੀ ਲੱਿਿ ਲਈ ਮਾਲਕਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸ਼ਿੱਚ

੶ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਹੁੰਚਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸ਼ਿੱਚ

ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਏਿੀਿਰਣ

ਨਿੇਂ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆ ਂਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਹਨ ਸ਼ਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸੈਟਲਮੈਂਟ 
ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਐਲਬਰਟਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੀਗ੍੍ਰੈਂਟ ਸਰਸ਼ਿਸ਼ਸੰਗ੍ ਏਜੰਸੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਉਪ੍ਲਬਧ 
ਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਿ।ੋ

ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਸ਼ਫਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਸਟੀਜ਼ਨਸ਼ਸ਼ਪ੍ ਕੈਨੇਡ’ਜ਼ (IRCC) ਿੈਲਕਮ 
ਟ ੂਕੈਨੇਡਾ ਗ੍ਾਈਡ ਪ੍ੜ੍ਹੋ  
(cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf)

http://cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf
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ਨਰਹਾਇਸ਼

ਨਿੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾ ਂਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾ ਂਸ਼ਕਰਾਏ 
‘ਤੇ ਰਸ਼ਹੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਿ ਲਈ ਡਾਊਨ ਪ੍ੇਮੈਂਟ ਲਈ 
ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ

ਵਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈਣਾ
ਘਰ ਸ਼ਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸ਼ਕਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾ ਂ
ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗ੍ੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਨਸ਼ਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਾਲ, ਜਾ ਂਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਸ਼ਕਰਾਏ ਦੇ ਿੁਗ੍ਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੋਿਗ੍ੇ ਸ਼ਜਨ੍ਹਾ ਂ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸ਼ਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਸ਼ਕਰਾਏ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤਾ ਂਸ਼ਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਸ਼ਜਿੇਂ ਸ਼ਕ ਸ਼ਬਜਲੀ ਅਤੇ ਹੀਸ਼ਟੰਗ੍ - ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾ ਂਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗ੍ੱਲ ਕਰ।ੋ

ਸ਼ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾ ਂਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਿ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾ ਂਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਸ਼ਡਪ੍ਾਸ਼ਜ਼ਟ ਦਾ 
ਿੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਘਰ ਨੰੂ ਹੋਿ ਿਾਲੇ ਸ਼ਕਸੇ ਿੀ ਸੰਿਾਿੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ 
ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪ੍ੂਰੀ ਰਕਮ ਿਾਪ੍ਸ ਸ਼ਮਲ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ

ਘਰ ਿਰੀਦਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਕਸੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂਸ਼ਨੱਜੀ ਸ਼ਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ 
ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ, ਸ਼ਜਸਨੰੂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਿੀ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਇੱਕ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਘਰ ਖਰੀਦਿ ਅਤੇ ਿੇਚਿ ਸ਼ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਰੀਅਲਟਰ ਆਪ੍ਿੀਆ ਂ
ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮਾ,ਂ ਸ਼ਿਕਰੇਤਾ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ
ਫੀਸਾ ਂਦਾ ਿੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੀਅਲਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਹਮਤ 
ਹੋਿ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱਛਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਤਤਿਾਲ ਨਲੰਿ ਅਤੇ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਸਰਸ਼ਿਸ ਐਲਬਰਟਾ - ਸ਼ਕਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
https://www.alberta.ca/rental-agreements.aspx

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗ੍ੇਜ ਅਤੇ ਹਾਊਸ਼ਸੰਗ੍ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en

https://www.alberta.ca/rental-agreements.aspx
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en
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ਆਿਾਜਾਈ

ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ
ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਸ਼ਿੱਚ ਬੱਸਾ ਂਅਤੇ ਰੇਲਗ੍ੱਡੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ 
ਸ਼ਸ਼ਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸ਼ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਿਨ 
ਲਈ, ਆਪ੍ਿੀ ਨਗ੍ਰਪ੍ਾਸ਼ਲਕਾ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਜਾ ਂਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ।ੋ

ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਲਪ੍ ਬੱਸ, ਰੇਲ ਜਾ ਂਹਿਾਈ 
ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ 11 ਹਿਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਮੰਟਨ ਸ਼ਿੱਚ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਕੈਲਗ੍ਰੀ ਸ਼ਿੱਚ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਾਈ ਅੱਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਿਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਿ ਜਾ ਂਚਲਾਉਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨਿਾਸ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪ੍ਛਾਿ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਐਲਬਰਟਾ ਡ੍ਰੈ ਾਈਿਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਿ ਦੀ 
ਸ਼ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ

ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ, ਨਿੇਂ ਡਰਾਈਿਰਾ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਗ੍੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਟਡ ਡ੍ਰੈ ਾਈਿਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ (GDL) 
ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸ਼ਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਿਕਾਰੀ ਟੈਸਟ, ਦੋ ਸਾਲਾ ਂਦਾ 
ਸਮਰਸ਼ਥਤ ਡਰਾਈਸ਼ਿੰਗ੍ ਤਜਰਬਾ (ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸਾਲ) ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਉੱਨਤ ਸੜਕ ਟੈਸਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਡ੍ਰੈ ਾਈਿਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ 
ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ GDL ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਿੱਚ ਿਾਗ੍ ਲਏ ਸ਼ਬਨਾ ਂਆਪ੍ਿੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾ ਂ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਅਲਬਰਟਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂGDL 
ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਿੱਚ ਸਮਾ ਂਘਟਾਉਿ ਲਈ ਆਪ੍ਿੇ ਡਰਾਈਸ਼ਿੰਗ੍ ਅਨੁਿਿ ਨੰੂ ਕੈ੍ਰਸ਼ਡਟ ਕਰਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਿਾਹਨ ਿਰੀਦਣਾ, ਉਸਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਅਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਕਸੇ ਿਾਹਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਉਸਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਿਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਰਸ਼ਜਸਟਰ ਕਰਿਾਉਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਿਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਨ ਜਾ ਂਿਾਹਨ ਚਲਾਉਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ 
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪ੍ਛਾਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਤਤਿਾਲ ਨਲੰਿ ਅਤੇ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਕੋਈ ਿਾਹਨ ਖਰੀਦੋ ਜਾ ਂਸ਼ਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਓ  
https://www.alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx

ਿਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਿਾਓ
https://albertaairb.ca/

ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਲੇਟ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ
https://www.alberta.ca/licence-plates.aspx

ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ
https://www.alberta.ca/get-drivers-licence.aspx

ਗ੍ੈਰ-ਐਲਬਰਟਾ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਬਦਲੋ
https://www.alberta.ca/exchange-non-alberta-li-
cences.aspx

https://www.alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx
https://albertaairb.ca/
https://www.alberta.ca/licence-plates.aspx
https://www.alberta.ca/get-drivers-licence.aspx
https://www.alberta.ca/exchange-non-alberta-licences.aspx
https://www.alberta.ca/exchange-non-alberta-licences.aspx
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ਨਸਹਤ ਦੇਿਿਾਲ

ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ (AHCIP)
ਐਲਬਰਟਾ AHCIP ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਬੁਸ਼ਨਆਦੀ ਸ਼ਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਨਿਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਜਾ ਂ
ਟਸੂ਼ਰਸਟਾ ਂਨੰੂ ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਲਬਰਟਾ ਪ੍ਹੁੰਚਿ ਦੇ ਸ਼ਤੰਨ ਮਹੀਸ਼ਨਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ AHCIP ਲਈ ਰਸ਼ਜਸਟਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਕਿਰ ਕੀਤੇ ਿਰਚੇ
AHCIP ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਸ਼ਚਆ ਂਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਪ੍ਰ ਸਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 
ਕਿਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਸ਼ਨੱਜੀ ਸ਼ਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸ਼ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਿਾ ਂਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਲਈ ਿੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਸ਼ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਿੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ 
ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ੈਕੇਜ ਦੇ ਸ਼ਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਸ਼ਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸਿ-ੈਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਨੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪ੍ਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਨੱਜੀ ਸ਼ਸਹਤ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦ 
ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਵਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੱਕ ਵਕਿੇਂ ਪਹ਼ੁੰਚਣਾ ਹੈ
AHCIP ਲਈ ਰਸ਼ਜਸਟਰ ਹੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸ਼ਨੱਜੀ ਸ਼ਸਹਤ ਦੇਖਿਾਲ ਕਾਰਡ ਸ਼ਮਲੇਗ੍ਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ, ਪ੍੍ਰਯੋਗ੍ਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ਸਹਤ ਕਲੀਸ਼ਨਕ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀਆ ਂ
ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਮੁਫਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਲਈ ਖਰਚਾ ਸ਼ਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਿਾਕ-ਇਨ ਹੈਲਥ ਕਲੀਵਨਕ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਸ਼ਨਕ ਸ਼ਿੱਚ ਜਾਿ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸ਼ਮਲਿ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹ।ੈ ਨਿੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਲੱਿਿ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਲੰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 
ਦੀ ਸਮੀਸ਼ਖਆ ਕਰ।ੋ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਢੰਗ੍ ਨਾਲ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂ
911 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਲੈ ਜਾਿ ਲਈ 
ਆਿੇਗ੍ੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨੱਜੀ ਸ਼ਸਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਿਾ 
ਕਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਿੇਗ੍ੀ

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪ੍ਿੇ ਜੀਿਨ ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਕਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸ਼ਸਕ ਸ਼ਸਹਤ ਦੀ ਸ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ 
ਅਨੁਿਿ ਕਰਨਗ੍,ੇ ਅਤੇ ਿਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਪ੍ੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ 
ਦੇ ਮਾਨਸ਼ਸਕ ਸ਼ਸਹਤ ਦੇ ਮੁੱਸ਼ਦਆ ਂਤੋਂ ਪ੍੍ਰਿਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਮਾਨਸ਼ਸਕ ਸ਼ਸਹਤ ਸਮੱਸ਼ਸਆਿਾ,ਂ 
ਨਸ਼,ੇ ਸੰਕਟ ਸਸ਼ਥਤੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸ਼ਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾ ਂਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟਾ ਬਾਲਗ੍ ਸ਼ਸਹਤ ਲਾਿ 
ਜਾ ਂਐਲਬਰਟਾ ਬਾਲ ਸ਼ਸਹਤ ਲਾਿ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹ।ੋ 

ਤਤਿਾਲ ਨਲੰਿ ਅਤੇ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਨਿੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਲੱਿੋ 
https://www.albertahealthservices.ca/info/
Page13253.aspx

https://www.albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx
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ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਕਰੋ
ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਿਪ੍ਾਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਮੁੱਖ 
ਿਾਸ਼ਾ ਹ।ੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਖਤੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰ 
ਖੋਜ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍੍ਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਬਿਾ ਦੇਿੇਗ੍ਾ।

ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਿਾ ਂਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਸਖਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜਾ ਂਯੂਨੀਿਰਸ਼ਸਟੀਆ,ਂ ਪ੍ਰਿਾਸੀ-ਸੇਿਾ ਦੇਿ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਸ਼ਨੱਜੀ ਿਪ੍ਾਰ, ਅਤੇ ਧਾਰਸ਼ਮਕ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾ ਂਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਿ ਿਾਲੇ ਿਾਸ਼ਾ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫਤ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਪ੍੍ਰਾਈਿੇਟ ਪ੍੍ਰਦਾਤਾਿਾ ਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗ੍ਤ ਿਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੇਖਿ ਲਈ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਕਲਾਸਾ ਂਸ਼ਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਿ ਲਈ ਸ਼ਿੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਆਪ੍ਿੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਐਲਬਰਟਾ ਸਪ੍ੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ 
ਗ੍ੱਲ ਕਰ।ੋ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਿੱਚ ਬਾਲ ਦੇਖਿਾਲ, ਆਿਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਰਸ਼ਹਿ-ਸਸ਼ਹਿ ਦੇ ਿੱਤੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੌ ਕਰੀ ਲਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਸ਼ਿੰਡਸ਼ਮਲ ਮਾਈਕੋ੍ਰਲੇਂਸ਼ਡੰਗ੍ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹ਼ੁਨਰ ਦਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗ੍ੂਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ (CLB) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿੱਚ ਿਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ 
ਮੁਲਾਕਂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 1 ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਕੋਲ 
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਜੇ ਸ਼ਿਅਕਤੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 12 ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ 
ਸ਼ਿਅਕਤੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗ੍ੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਆਮ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਲਈ CLB 4 ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ CLB 5 ਤੋਂ 8 ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਪ੍ੜ੍ਹਨ 
ਲਈ CLB 6 ਤੋਂ 9 ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ

ਆਪ੍ਿੇ CLB ਪ੍ੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗ੍ਾਉਿ ਲਈ:

੶ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗ੍ੂਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ (CLB) ਦਾ ਸਿ-ੈਮੁਲਾਕਂਿ 
ਕਰ।ੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ CLB ਪ੍ੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਚਾਰ ਦੇਿੇਗ੍ਾ।

੶ ਸ਼ਨਮਨਸ਼ਲਖਤ ਿਾਸ਼ਾ ਮੁਲਾਕਂਿ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਕੇਂਦਰਾ ਂਸ਼ਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਧਕਾਰਤ 
CLB ਮੁਲਾਕਂਿ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ।ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਿੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਕੈਨੇਡਾ 
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਕਈ ਸ਼ਿਕਲਪ੍ ਹਨ। ਹੋਰ 
ਸ਼ਿਕਲਪ੍ਾ ਂਲਈ ਇਸ ਿਾਗ੍ ਦੇ ਅੰਤ ਸ਼ਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਲੰਕ ਦੇਖ।ੋ

ਨ ਸੱਨਿਆ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਸੱਵਿਆ
ਪ੍ੰਜ ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸ਼ਚਆ ਂਲਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹ।ੈ ਐਲਬਰਟਾ 
ਸ਼ਿੱਚ, ਛੇ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸ਼ਚਆ ਂਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਮਾਤਾ ਸ਼ਪ੍ਤਾ 
ਆਪ੍ਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ਕੰਡਰਗ੍ਾਰਟਨ ਿੇਜਿ ਦੀ ਚੋਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪ੍੍ਰਿਾਲੀ ਨੰੂ 12 
ਗ੍੍ਰੇਡ ਪ੍ੱਧਰਾ ਂਸ਼ਿੱਚ ਿੰਸ਼ਡਆ ਸ਼ਗ੍ਆ ਹ।ੈ

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਵਸੱਵਿਆ
ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ੍ ਪ੍੍ਰਮਾਿ ਪ੍ੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਆਪ੍ਿੇ ਸ਼ਗ੍ਆਨ ਨੰੂ ਸ਼ਬਹਤਰ 
ਬਿਾਉਿ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਹੁਨਰ ਸ਼ਸੱਖਿ ਲਈ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ੍ੇ ਦੀ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਜਾ ਂਸ਼ਸਖਲਾਈ ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਐਲਬਰਟਾ 
ਐਡਿਾਸਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਿਕਾਰੀ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾ ਂਸ਼ਿੱਚੋਂ ਚੁਿ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

੶ ਯੂਨੀਿਰਸ਼ਸਟੀਆ ਂਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਗ੍੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ਡਗ੍ਰੀ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂ
ਹਨ।

੶ ਜਨਤਕ ਕਾਲਜ ਸਰਟੀਸ਼ਫਕੇਟ, ਸ਼ਡਪ੍ਲੋਮਾ, ਅਕਾਦਸ਼ਮਕ ਅਪ੍ਗ੍੍ਰੇਸ਼ਡੰਗ੍, ਯੂਨੀਿਰਸ਼ਸਟੀ 
ਟ੍ਰੈਾਸਂਫਰ, ਅਪ੍੍ਰੈਂਸ਼ਟਸਸ਼ਸ਼ਪ੍, ਸ਼ਨਰੰਤਰ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਲਾਈਡ ਸ਼ਡਗ੍ਰੀ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾ ਂਦੀ 
ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

੶ ਸ਼ਨੱਜੀ ਕਾਲਜ ਸਰਟੀਸ਼ਫਕੇਟ, ਸ਼ਡਪ੍ਲੋਮਾ, ਅਕਾਦਸ਼ਮਕ ਅੱਪ੍ਗ੍ਰੇਡ, ਯੂਨੀਿਰਸ਼ਸਟੀ 
ਟ੍ਰੈਾਸਂਫਰ, ਸ਼ਨਰੰਤਰ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਡਗ੍ਰੀ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾ ਂਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਸ਼ਨੱਜੀ ਕਾਲਜ ਕਈ ਿਾਰ ਸ਼ਕਸੇ ਧਾਰਸ਼ਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

੶ ਪ੍ੌਲੀਟੈਕਸ਼ਨਕ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਸਰਟੀਸ਼ਫਕੇਟ, ਸ਼ਡਪ੍ਲੋਮਾ, ਅਪ੍ਲਾਈਡ ਸ਼ਡਗ੍ਰੀ, 
ਅਪ੍੍ਰੈਂਸ਼ਟਸਸ਼ਸ਼ਪ੍ ਅਤੇ ਸ਼ਨਰੰਤਰ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾ ਂਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਸ਼ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੋਰਸ ਟਰੇਡਾ ਂਜਾ ਂਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।

੶ ਸ਼ਨੱਜੀ ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨਲਾਮੀਕਰਤਾ, ਬਾਰਟੈਂਡਰ, ਮਾਡਲ ਜਾ ਂਕੰਸ਼ਪ੍ਊਟਰ-ਏਸ਼ਡਡ-
ਡਰਾਫਸ਼ਟੰਗ੍ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਿਰਗ੍ੇ ਖਾਸ ਸ਼ਕੱਸ਼ਤਆ ਂਲਈ ਸ਼ਸਖਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਨ।

੶ ਅਪ੍੍ਰੈਂਸ਼ਟਸਸ਼ਸ਼ਪ੍ ਸ਼ਸਖਲਾਈ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਿਪ੍ਾਰ ਸ਼ਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਨੌ ਕਰੀ ‘ਤੇ 
ਸ਼ਸਖਲਾਈ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

੶ ਬਾਲਗ੍ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਨੰੂ ਸ਼ਨਰੰਤਰ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਜਾ ਂਉੱਨਤ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਿਜੋਂ ਿੀ ਜਾਸ਼ਿਆ ਜਾਦਂਾ 
ਹ।ੈ ਇਸ ਸ਼ਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਲਗ੍ਾ ਂਲਈ ਕਲਾਸਾ ਂਜਾ ਂਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪ੍ਿਾ ਹਾਈ 
ਸਕੂਲ ਸ਼ਡਪ੍ਲੋਮਾ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯੋਗ੍ਤਾਿਾ ਂਨੰੂ ਅਪ੍ਗ੍੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਨਿੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ਸ਼ਆ ਂਬਾਰੇ ਸ਼ਸੱਖਿਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
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ਬਾਲ ਦੇਿਿਾਲ

ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਅਸ਼ਜਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਨਰਧਾਸ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਿ ੇਸ਼ਕ 
ਬੱਸ਼ਚਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਕਸ ਉਮਰ ਸ਼ਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਛੱਸ਼ਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗ੍ੇ ਸ਼ਨਰਿੇ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਰਪ੍ੱਕਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਚਾਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਸਨੀਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਸ਼ਚਆ ਂਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਿਾਲ ਲਈ ਿੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਦੇਖਿਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਲਪ੍ਾ ਂ
ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

੶ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸ਼ਚਆ ਂਦੀ ਸ਼ਨਗ੍ਰਾਨੀ 
ਲਈ ਸ਼ਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹਨ

੶ ਫੈਸ਼ਮਲੀ ਡੇਅ ਹੋਮਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਸੈਸ਼ਟੰਗ੍ ਸ਼ਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸ਼ਪ੍ਤਾ ਨੰੂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ 
ਦੇਖਿਾਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

੶ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਦ-ੇਦੇਖਿਾਲ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਮ ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਜਾਿ ਿਾਲੇ 
ਬੱਸ਼ਚਆ ਂਦੀ ਦੇਖਿਾਲ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

੶ ਪ੍੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਨਰਸਰੀ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸ਼ਚਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਸੱਖਿ, 
ਖੇਡਿ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਦੇਖਿਾਲ ਲਈ ਿੁਗ੍ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿੱਤੀ 
ਬਾਲ ਦੇਖਿਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾ ਂਿਾਲੇ ਬੱਚੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਸ਼ਜਿੇਂ ਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਿਾਲ, ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ 
ਜਾ ਂਸ਼ਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਰੀ, ਸ਼ਚਲਡਰਨਜ਼ ਸਰਸ਼ਿਸ਼ਸਜ਼ ਜਾ ਂਫੈਮਲੀ ਸਪ੍ੋਰਟ ਫਾਰ ਸ਼ਚਲਡਰਨ 
ਸ਼ਿਦ ਸ਼ਡਸੇਸ਼ਬਸ਼ਲਟੀਜ਼ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (FSCD) ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹ।ੈ

ਤਤਿਾਲ ਨਲੰਿ ਅਤੇ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿੱਤੀ ਬਾਲ ਦੇਖਿਾਲ ਸਹਾਇਤਾ 
https://www.alberta.ca/child-care-subsidy.aspx

ਬੱਸ਼ਚਆ ਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ
https://www.alberta.ca/childrens-services-office-lo-
cations.aspx

ਫੈਮਲੀ ਸਪੋ੍ਰਟ ਫਾਰ ਸ਼ਚਲਡਰਨ ਸ਼ਿਦ ਸ਼ਡਸੇਸ਼ਬਸ਼ਲਟੀਜ਼ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (FSCD)।  
https://www.alberta.ca/fscd.aspx

https://www.alberta.ca/child-care-subsidy.aspx
https://www.alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx
https://www.alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx
https://www.alberta.ca/fscd.aspx
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ਤੁਰੰਤ ਨਲੰਿ

ਐਲਬਰਟਾ ਐਡਿਾਸਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ      
alberta.ca/advanced-education.aspx

ਆਪ੍ਿੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਾਓ - ਪ੍੍ਰਮਾਿ ਪ੍ੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 
http://study.alberta.ca/plan-your-studies/
credentials-programs/

CLB ਸਿ-ੈਮੁਲਾਕਂਿ 
clb-osa.ca/home

ਿਾਸ਼ਾ ਮੁਲਾਕਂਿ, ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਸ਼ਲੰਗ੍ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤਰੀ ਐਲਬਰਟਾ 
larcc.cssalberta.ca/

ਦੱਖਿੀ ਐਲਬਰਟਾ 
settlementcalgary.com/clarc-registration/

ਬਾਲ ਦੇਖਿਾਲ ਸਬਸ਼ਸਡੀ 
alberta.ca/child-care-subsidy.aspx

ਬੱਸ਼ਚਆ ਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂ
alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx

FSCD ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 
alberta.ca/fscd.aspx 

ਔਰਤਾ ਂਦਾ ਹੱਬ 
https://www.alberta.ca/womens-hub.aspx

ਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰਕ ਸ਼ਹੰਸਾ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਫੋ਼ਨ 310-1818

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰ 
https://www.alberta.ca/find-shelters.aspx

ਪ੍ੂਰਿ-ਆਗ੍ਮਨ ਸੇਿਾਿਾ ਂ
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arriv-
al-services.html

ਐਲਬਰਟਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੀਗ੍੍ਰੈਂਟ ਸਰਸ਼ਿਸ਼ਸੰਗ੍ ਏਜੰਸੀਜ਼ 
aaisa.ca/membership-directory/

ਸੇਿਾ ਐਲਬਰਟਾ – ਰੈਂਟਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ
alberta.ca/rental-agreements.aspx

ਘਰ ਖਰੀਦਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਿੋ | ਕੈਨੇਡਾ ਮੌਰਗ੍ੇਜ ਐਂਡ ਹਾਊਸ਼ਸੰਗ੍ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ 
(CMHC) 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en

ਐਡਮੰਟਨ ਆਿਾਜਾਈ ਜਾਿਕਾਰੀ 
edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx

ਕੈਲਗ੍ਰੀ ਆਿਾਜਾਈ ਜਾਿਕਾਰੀ 
https://www.calgarytransit.com/home.html

ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ੋ
alberta.ca/get-drivers-licence.aspx

ਕੋਈ ਿਾਹਨ ਖਰੀਦੋ ਜਾ ਂਸ਼ਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਓ 
alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx

ਿਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਿਾਓ 
airb.alberta.ca/drivers/getting_insurance.aspx

ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਲੇਟ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ 
alberta.ca/licence-plates.aspx

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਾਲ ਕਰੋ 
albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx

ਮਾਨਸ਼ਸਕ ਸ਼ਸਹਤ ਸਮੱਸ਼ਸਆਿਾ ਂਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਿਾਿਾ ਂ
http://www.albertahealthservices.ca/amh/amh.aspx

http://alberta.ca/advanced-education.aspx
http://study.alberta.ca/plan-your-studies/credentials-programs/
http://study.alberta.ca/plan-your-studies/credentials-programs/
http://clb-osa.ca/home
http://larcc.cssalberta.ca/
http://settlementcalgary.com/clarc-registration/
http://alberta.ca/child-care-subsidy.aspx
http://alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx
http://alberta.ca/fscd.aspx
https://www.alberta.ca/womens-hub.aspx
https://www.alberta.ca/find-shelters.aspx
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arrival-services.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arrival-services.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arrival-services.html
http://aaisa.ca/membership-directory/
http://alberta.ca/rental-agreements.aspx
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en
http://edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx
https://www.calgarytransit.com/home.html
http://alberta.ca/get-drivers-licence.aspx
http://alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx
http://airb.alberta.ca/drivers/getting_insurance.aspx
http://alberta.ca/licence-plates.aspx
http://albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx
http://www.albertahealthservices.ca/amh/amh.aspx
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455
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤ ੇ
ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਿ

+6K
ਿਾਮਜ਼ਦਗੀ 
ਸਰਟੀਨਫਿੇਟ

26
ਯੂਿੀਿਰਨਸਟੀਆ ਂ 

ਅਤੇ ਿਾਲਜ

ਔਸਤ ਆਮਦਿ

+6K
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਿਰਮਚਾਰੀ

8%
ਿਪਾਰਿ ਟੈਿਸ

90K
ਿੌ ਿਰੀਆ ਂ3 ਸਾਲ ਨਿੱਚ

$ 104K

ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ 455 ਤੋਂ ਿੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 
ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਖੇਤਰ ਹਨ ਸ਼ਜਨ੍ਹਾ ਂ
ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਹਾੜਾ,ਂ ਘੁੰਮਦੀਆ ਂਤਲਹਟੀਆ,ਂ 
ਸੰਘਿੇ ਜੰਗ੍ਲ ਅਤੇ ਚੌੜੀਆ-ਂਖੁੱਲੀਆ ਂਪ੍੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹਨ।

ਅਸੀਂ 2020 ਸ਼ਿੱਚ ਐਲਬਰਟਾ ਐਡਿਾਟਂੇਜ 
ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਾਸੀਆ ਂਨੰੂ 
6,250 ਨਾਮਜ਼ਦਗ੍ੀ ਸਰਟੀਸ਼ਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤ,ੇ 
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸ਼ਹਿ 
ਸ਼ਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਐਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿੱਚ 26 ਯੂਨੀਿਰਸ਼ਸਟੀਆ ਂਅਤੇ 
ਕਾਲਜ ਹਨ ਸ਼ਜੱਥੇ 27,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸ਼ਿਸ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ 2020-2021 ਸ਼ਿੱਚ 
ਉੱਚ-ਗ੍ੁਿਿੱਤਾ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕੀਤੀ।

ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
$104,000 ਦੀ ਦਰਸ਼ਮਆਨੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਸਤ $92,800 ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਹ।ੈ

2020 ਸ਼ਿੱਚ, 6,670 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਿਦੇਸ਼ੀ ਿਰਕਰ ਪ੍੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 
ਰਾਹੀਂ ਐਲਬਰਟਾ ਆਏ।

ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਿਪ੍ਾਰਕ ਟੈਕਸ ਦਰ 8 ਪ੍੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ 
- ਇਸ ਸ਼ਿੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ 
ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਿੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਘੱਟ।

ਅਸੀਂ ਅਗ੍ਲੇ ਸ਼ਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਸ਼ਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍੍ਰੋਜੈਕਟ 
ਬਿਾਉਿ ਅਤੇ 90,000 ਸ਼ਸੱਧੀਆ ਂਅਤੇ ਅਸ਼ਸੱਧੀਆ ਂ
ਨੌ ਕਰੀਆ ਂਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ $20.7 ਸ਼ਬਲੀਅਨ ਦਾ 
ਸ਼ਨਿੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਸੰਨਿਆਿਾ ਂਨਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੌਿੇ
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