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ਆਉਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  COVID- ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਧਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੇਗਾ  
15 ਧਿਸੂੰਬਰ, 2020       ਮੀਡੀਆ ਪੁ੍ਿੱ ਛਧਗਿੱਛ 

 

  

ਅਲਬਰਟਾ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਆਉਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਿੱਗੇ ਵਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਭਾਈਚਾਧਰਆਂ ਲਈ ਮਿਿਗਾਰ ਹੈ ਧਜਹਨਾਂ ਧਵਚ ਕੋਧਵਡ-19 ਿੀ ਧਬਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸਿੀ ਲਾਗ ਿਰ ਧਿਆਿਾ ਹੈ I  
ਅਲਬਰਟਾ ਧਸਹਤ ਧਵਭਾਗ ਨੇ ਐਡਧਮੂੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਧਵਚ ਅਧਜਹੇ 11 ਭਾਈਚਾਧਰਆਂ ਿੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈI 

 

15 ਿਸੂੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋ ਕੇ, ਇਨਹ ਾਂ ਭਾਈਚਾਧਰਆਂ ਿੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੋਣਗੇ I  ਉਹਨਾਂ ਧਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 
 

• ਸਵ-ੈਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਧਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
o ਇਨਹ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿੇ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾ, ਜੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ  ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਸਧਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੂੰ ਪ੍ ਰਨ ਭੋਜਨ ਸਧਹਤ, 14 ਧਿਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਹੋਟਲ ਧਵਚ ਮੁਫਤ 
ਕਮਰੇ ਧਵਿੱਚ ਰਧਹਣ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ I  

 

o ਇਹ ਧਵਅਕਤੀ ਜਿੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪ੍ ਰਾ ਕਰ  ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੂੰਤ, 625 ਡਾਲਰ ਿੀ ਅਸਥਾਈ ਧਵਿੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇI 

 

• ਕੋਧਵਡ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਟੀਮਾਂ 
o ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਆਊਟ-ਰੀਚ ਟੀਮਾਂ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ  

ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮੀਨੀ ਪ੍ਿੱ ਿਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਖਲ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂI  
o ਇਨਹ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸਾਵਾਂ ਧਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ 

ਕੇਅਰ ਪੈ੍ਕੇਜ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇI  
o COVID-19 ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਿੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰਚਣ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ 

ਆਵਾਜਾਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੋਵੇਗੀ. 
o ਆਉਟਰੀਚ ਿੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਇਸਿੀ ਸਧਹਯੋਗਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 

ਧਵਸਵਾਸ  ਅਤੇ ਵਿੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI  ਜੇ ਜਰ ਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਅਨੁਵਾਿਕ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨਗੇI 
 

• ਜਨਤਕ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਮੁਧਹੂੰਮ 

o ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਜਨਤਕ ਧਸਹਤ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਧਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸੂੰਚਾਧਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਊਟਰੀਚ  ਮੁਧਹੂੰ ਮ ਧਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ I ਧਜਹੜੇ ਅਲਬਰਟਾ 
ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਗਰੇਿੀ ਭਾਸਾ ਧਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਿ ਕੀਤੀ ਸਮਿੱਗਰੀ 
ਤਕ ਧਵਸਥਾਧਰਤ ਪੁ੍ਹੁੂੰ ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਧਕਲਾਂ ਿ ਰ ਹੋ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨI  

o ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਧਵਿਨ ਅਤੇ ਛਾਪੇ੍ ਹੋਏ ਇਸ਼ਧਤਹਾਰਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 
ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 10 ਭਾਸਾਵਾਂ ਧਵਿੱਚ ਸੂੰਿੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਧਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇI 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

ਧਨਊਿ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਵੇਖੋ 

ਧਨਊਿ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਿੀਆਂ 
ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੋ (ਘਟਨਾ ਤੋਂ 
ਬਾਅਿ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ) 
COVID ਿੇਖਭਾਲ ਪੈ੍ਕੇਜਾਂ 
ਿੀ ਬੀ-ਰੋਲ ਫੁਟੇਜ 
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“ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਾ ਪ੍ ਰੇ ਸ ਬੇ ਧਵਚ ਬਹੁਤ ਡ ੂੰ ਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਧਪ੍ਆ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ 
ਸਾਡੀ ਆਰਧਥਕਤਾ ਿੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹਨ - ਪ੍ਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਧਰਵਾਰਾਂ ਿੀ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਲਈ ਵਾਿ  ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਧਜਹਨਾਂ 
ਭਾਈਚਾਧਰਆਂ ਧਵਿੱ ਚ ਫੈਲਾਅ ਿੀ ਿਰ ਧਜਆਿਾ ਹੈI ਸਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਮਲਣ ਿੀ ਿਰ ਰਤ ਹੈ ਧਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਰਧਹਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈI” 

ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 

 

“ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਭਾਈਚਾਧਰਆਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਅਪ੍ਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਿੇ ਹਾਂ 
ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਧਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਹਮਿਰਿੀ ਿੇ ਯਤਨਾਂ ਸਿਕਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ 
ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਧਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿਾ ਹੈ. ” 
ਟਰੇਸੀ ਐਲਾਰਡ, ਧਮਉਧਨਸਪ੍ਲ ਅਫੇਅਰਿ ਿੇ ਮੂੰਤਰੀ 
 
 

“ਅਲਬਰਟਾ ਿੇ ਹਰ ਧਪ੍ਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਧਵਤ ਹੋਏ ਹਨ. ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ 
ਮੂੰਨਿੀ ਹੈ ਧਕ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਿੀ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਿਲੇਰ ਧਵਚਾਰਾਂ ਿੀ ਿਰ ਰਤ ਹੈ. ਮੈਂ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੇ ਲੀਡਰਾਂ ਿਾ ਿੂੰਨਵਾਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਿਾ ਹਾਂ ਧਕ  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ  ਸਰਕਾਰ ਿੀ, ਿੇਖਭਾਲ 
ਅਤੇ ਹਮਿਰਿੀ ਿੀ ਰਣਨੀਤੀ ਧਵਕਸਤ ਕਰਨ ਧਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਧਰਆਂ 
ਿੀਆਂ ਿਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਮਲ 
ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ” 
ਕਾਇਸੀ ਮਾਿ , ਧਨਆਂ ਮੂੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੋਲੀਧਸਟਰ ਜਨਰਲ 

 

“ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਿੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੂੰਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਭਾਈਚਾਧਰਆਂ ਿੀਆਂ 
ਿਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਸਮਰਪ੍ਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬਿੱਿਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਧਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਿੂੰਨਵਾਿ ਕਰਿੇ ਹਾਂ।” 
ਰਾਜਨ ਸਾਹਨੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਧਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੇ ਮੂੰਤਰੀ 
 
 

“ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਕਧਮ ਭਾਈਚਾਧਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਧਸਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਿਬ ਤ 
ਬਣਾਉਂਿਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਧਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਸ ਿੇਵ ਕੁਟੂੰਬਕਮ (ਿੁਨੀਆਂ ਇਕ ਵਿੱਡਾ ਪ੍ਧਰਵਾਰ ਹੈ) ਿੀ ਗਿੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 
ਵਿੱਡਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੇਨੀ ਅਤੇ ਉਸਿੀ ਸਰਕਾਰ ਿਾ ਿੂੰਨਵਾਿ ਹੈ ਧਕ  ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਿਕਾ ਸਾਨ ੂੰ  
ਸਾਧਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਿੱਡੇ ਪ੍ਧਰਵਾਰ ਿੇ ਰ ਪ੍ ਧਵਿੱਚ ਇਿੱਕਠੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨ ੂੰ  ਧਵਸਵਾਸ ਹੈ ਧਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 
ਨਾਲ, ਉੱਤਮ ਅਧਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਿਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪੈ੍ਿਾ 
ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੇ ਰ ਪ੍ ਧਵਿੱਚ ਧਮਲ ਕੇ ਮਿਬ ਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ” 
ਰੇਖਾ ਗਾਿੀਆ ਬੀ ਏ ਪ੍ੀ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੂੰਿਰ-ਕੈਲਗਰੀ 
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“ਇਿੱਕ ਸੂੰਗਠਨ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਧਜਸਿਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ' ਤੇ ਕੇਂਿਰਤ 
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਧਹਲ ਿੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਜਾਣਿੇ ਹਾਂ ਧਕ COVID-19 ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਧਰਆਂ 'ਤੇ ਧਕੂੰਨਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾ 
ਸਕਿਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਿਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੋਸਣਾ ਮੌਜ ਿਾ ਅਤੇ 
ਨਵੇਂ ਡਾਟੇ ਿੀ ਵਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਲ ਇਕ ਪ੍ਧਹਲਾ ਕਿਮ ਹੈ. ਕੋਵੀਡ -19 ਿੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਧਕਧਰਆ 
ਲਈ ਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਧਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਭਾਈਚਾਧਰਆਂ ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਤ ਿੁਆਰਾ ਸ ਧਚਤ 
ਕੀਤੇ ਅਧਜਹੇ ਲਕਧਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਿੀ ਪ੍ਰਸੂੰ ਸਾ ਕਰਿੇ ਹਾਂ। ” 
ਸਰੀਫ ਹਾਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਧਨਰਿੇਸਕ, ਅਫਰੀਕਾ ਸੈਂਟਰ 

 

 ਅਲਬਰਟਾ ਿੀ ਸਰਕਾਰ, COVID-19 ਿੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਾ ਜਵਾਬ, ਸਹੀ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਕਾਵਾਂ 
ਿੀ ਰਿੱ ਧਖਆ ਕਰਿੇ ਹੋਏ, ਕਰਵ ਨ ੂੰ  ਮੋੜ ਕੇ , ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਿੀ 
ਧਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿੀ ਰਿੱ ਧਖਆ  ਕਰ ਕੇ  ਿੇ ਰਹੀ ਹੈI  

 

ਗਪਛੋਕੜ 

11 ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਫੈਲਾਅ ਿੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਿਰਾਂ ਿਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਿਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਿੇ ਹਨ ਜੋ  ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਧਵਿੱਚ ਵਿੇਰੇ ਪ੍ਰਚਧਲਤ ਹਨ, ਧਜਸ ਧਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹਨ:   

• ਜਨਤਕ-ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਿਗਾਰ, ਵਿੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ - ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਧਸਹਤ 
ਸੂੰਭਲ ਧਵਿੱਚ ਪ੍ਧਹਲੀ ਕਤਾਰ, ਿੇਖਭਾਲ ਤੇ ਰਿੱ ਖ ਰਖਾਓ, ਆਵਾਜਾਈ 

• ਔਸਤ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਆਮਿਨੀ ਕਰਨ ਸੂੰਘਣੀ ਵਸੋਂ  ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਧਵਵਸਥਾ, ਅਕਸਰ ਬਹੁ-ਪ੍ਧਰਵਾਰਕ 
ਜਾਂ ਬਹੁ-ਪ੍ੀੜਹੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਿੇ ਨਾਲ. 

• ਅਲਬਰਟਾ ਧਵਿੱਚ ਵਿੇਰੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਧਵਅਕਤੀ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਇਿ ਸਮਰਥਨ ਉਪ੍ਲਬਿ ਨਾਂ ਹੋਵੇ  
• ਅੂੰਗਰੇਿੀ ਭਾਸਾ ਿੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੇ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾ ਉੱਚ ਅਨੁਪ੍ਾਤ 

 


