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 زمره بندی: محفوظ اے

 : کمزوروں � معاونت برقرار رکھنا2021بجٹ 

 2021فروری،  25

ف � ل�ئ اہم سما�ب معاونتوں   2021بجٹ  ڻ�ف ، بزرگان اور کمزور ال�ب ف منی بچوں، ف�مل�ی
 و�ا � دوران ان � مدد � جا س�۔ 19-� فراہ� جاری رک� گئئ �� تا کہ کووڈ

 
 بچوں � خدمات

۔ بجٹ بچوں، نوجوانوں اور خاندانوں کا  ف ترجیح �� ڻا  2021تحفظ و بہبود اب ب� اولنی منی ال�ب
ف ڈالر منی  345� بچوں اور خاندانوں � وظی�ف � کل  ، یہ  56ملنی ف ڈالر کا اضافہ شامل �� ملنی

۔  وظ�فہ کم آمدن وا� والدین � مدد � ل�ئ نقد رقم � صورت منی د�ا جاتا ��

ف � معاونت � ل�ئ منی خطر� منی مبتال بچوں اور ف� 2021بجٹ  ف ڈالر کا اضافہ ب�  15مل�ی ملنی
۔ 19-منی کووڈ 21-2020فراہم ک�ا گ�ا �� جو   � اخراجات � عالوە ��

 
"زندگیوں اور ذرائع آمدن � تحفظ کا مطلب یہ �� کہ ہماری مدد � سب � ز�ادە مستحق افراد   

، اس منی مشکلوں منی پھن� � معاونت فراہم � جا�ئ اور ان � کام�ائب منی �مایہ کار  ی � جا�ئ
ف � مالزمت پ�شہ والدین � مدد � ل�ئ ابتدائئ مداخت اور ا�سدادی پروگرامز  نوجوانوں اور ف�مل�ی

۔"  � � کر شد�د مکمل اعانتنی شامل ہنی
 ر��کا سکلز، بچوں � خدمات � وز�ر

 
 بزرگان اور ر�ا�ش

ور�ات � ر�ا�ش اور کرایہ بزرگان � ق�ام گاہوں، بزرگان اور ف�م� �  کمیونئٹ ر�ا�ش، خصو� �ف
ف کو سسئت ر�ا�ش � فراہ� جاری رکھ� ہو�ئ  ڻ�ف ڻا � حکومت ال�ب داری منی معاونت � ذر�� ال�ب

۔ اہم سس�ت اور خصو� ر�ا��ش تر�ت � منصو�ب پر کام جاری رکھ�ت ہو�ئ بجٹ  منی  2021��
ف �  110,000کو جاری رکھا گ�ا �� جو   سس�ت ر�ا��ش یونٹس � ل�ئ فنڈنگ 58,250 ڻ�ف � زائد ال�ب

۔  ز�ر استعمال ہنی
 

سسئت ر�ا�ش پر نظر ثائف � پینل � جانب � حال � منی جاری کردە ر�ورٹ � تجاو�ز � 
ز اینڈ ہاؤسنگ ا�ک حکومت عم� پر مبئف منص��ہ ت�ار کر � �� اور دو�ارە  مطابق، سینی�ئ

ہ سس�ت ر�ا��ش نظام � ما� استحکام اور بڑھئت ہوئئ طلب کو پورا کر�ف  ڈیزائننگ کر ر� �� تا ک
-2021منی  2021� اہل�ت کو �قیئف بنا�ا جا س�۔ اس � عالوە پینل � تجاو�ز � مطابق بجٹ 

، جو سسئت  16� دوران کرایہ داری منی معاونت � پروگرام منی  22 ف ڈالر فراہم ک�ی گ�ئ ہنی ملنی
ورت ۔ ر�ا�ش � �ف

گ
ف � مدد ک��ں � ڻ�ف  مند م��د ال�ب

 
 

 متعلقہ معلومات
 کا لنک  2021بجٹ 

 
 ملیٹ م�ڈ�ا

 تق��ب � تص��ر د�کھنی 
 سننی  نیوز کانفر�س

 نیوز کانفر�س د�کھنی 
 

گ
 ٭تق��ب � بعد دست�اب ہو �

 
 م�ڈ�ا � سواالت

 
 شارلٹ ڻ�لن

charlotte.taillon@gov.ab.ca 
587-985-6176 

پ��س س�کرڻری، ڻ��ژی بورڈ اور 
 مال�ات

 

 

https://www.flickr.com/photos/governmentofalberta/albums/72157708333276994
https://www.flickr.com/photos/governmentofalberta/albums/72157708333276994
https://soundcloud.com/your-alberta
https://www.youtube.com/user/youralberta
https://www.youtube.com/user/youralberta
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ڻا � حکومت زندگیوں اور ذرائع  ۔ بجٹ "ال�ب بزرگان کا تحفظ کرتا �� اور �قیئف بناتا �� کہ  2021آمدن � تحفظ پر توجہ مرکوز ک�ی ہو�ئ ��
۔ ورت � مطابق ما� امداد وصول کر�ت ر�نی ، وە کین�ڈا منی ما� امداد �   وە �ف ورت مند ہنی کم آمدن وا� بزرگان، جو سب � ز�ادە �ف

 
گ

۔ م��د براں، پچھ� کچھ مہیوں منی یہ بات م��د واضح ہو گئئ �� کہ محفوظ، مستحکم اور اعٰ� ت��ن درجات � وصو� جاری رکھنی �
۔ کرا�ئ �  ف � ل�ئ کتئف اہم �� ڻ�ف ف ڈالر کا اضافہ بڑھئت ہوئئ طلب منی مددگار �� اور �قیئف بناتا  16امداد منی سسئت ر�ا�ش تک رسائئ ال�ب ملنی

ف کو ان � استطاعت � مطابق رسائئ حاصل ہو۔" ڻ�ف ورت مند ال�ب  �� کہ �ف
ف پان، وز�ر برا�ئ بزرگان اور ر�ا�ش  جوزفنی

 
 کمیونیٹ اور سما�� خدمات

حوں پر لوڻ�ف  2021بجٹ  فت � �ش ۔ اس منی شد�د معذور افراد � ل�ئ �قیئف آمدن (  منی قبل از و�ا پ��ش ) اور معذور AISH� توقع � گئئ ��
فت � جا س�۔FSCDبچوں � ل�ئ ف�م� سپور�س (  ) � پروگرامز منی م��د �مایہ کاری � گئئ �� تا کہ بڑھ�ت ہو�ئ ک��ف � ساتھ پ��ش

 
۔ 100پر ) � پروگرام FCSSوزارت ف�م� اور کمیونئٹ سوشل �و�ف (

گ
ف ڈالر � اخراجات جاری رکھ� �  ملنی

 
ا�ت دار�اں قائم کر�ف � ل�ئ  2021بجٹ  ف کو مالزمتوں � حصول  5منی کام�اب �ش ڻ�ف ، جس � معذور ال�ب ف ڈالر کا عزم ب� شامل �� ملنی

ائت اداروں � مدد � ل�ئ سول س ڻا � حکومت غ�ی منافع بخش تنظ�موں اور خ�ی ۔ ال�ب
گ

ف ڈالر،  7وسائئٹ ا�مپاورمنٹ فنڈ منی منی مدد م� � ملنی
ز � ق�ام � ل�ئ  ف منی چار ن�ئ ف�م� � ز�ر انتظام وسائل � سن�ٹ ف ڈالرز کا وعدە   2اور سینٹ پال، ک��نڈ پرائر، م�ڈ�سن ہ�ٹ اور ا�ڈموننٹ ملنی

ف کو   مینج کر�ف منی مدد م�۔) � خدمات PDDاور �شونما � معذور�وں � حامل افراد ( FSCDکر ر� �� تا کہ ف�مل�ی
 

ف منی  19-"کووڈ ۔ گزر ��، محفوظ و خود مختار ر�ا�ش اور اپئف کمیونڻ�ی ڻا � انتہائئ کمزور شہ��وں پر سب � برا اثر ڈاال �� و�ا �ف ال�ب
۔ مجھ� خو�ش �� کہ بجٹ  وری �� م کمیونئٹ اور منی تما 2021مالزمت تالش کر�ف � ل�ئ لوگوں � معاونت اب پہ� � کہنی ز�ادە �ف

ف � مدد جاری رک� ڻ�ف  سما�ب خدمات � پروگرامز � ل�ئ معاونت � حالیہ درجات برقرار رکھ� گ�ئ ہنی تا کہ اس مشکل وقت منی کمزور ال�ب
 جا س�۔"

، کمیونئٹ اور سما�ب خدمات � وز�ر  رجن ساہئف
 

 سما�� خدمات � مرکزی منصو�� � شہ �خ�اں
ف سالوں منی منی ف�م�، سم 2021بجٹ  • ف ڈالر۔ 209ا�ب معاونت اور ر�ا�ش � ل�ئ تنی پچھ� دو سالوں منی شامل ک�ی گ�ئ  ملنی

ف اور بزرگان � ل�ئ  1,200 ورت مند افراد، ف�مل�ی ڻا بھر منی سما�ب خدمات اور ر�ا�ش � �ف ، ال�ب اضا�ف  1,800ن�ئ یونٹس � تعم�ی
۔

گ
 یونٹس تعم�ی ک�ی جائنی �

ف اور ر�ڈ ڈی�ئ   •  پناە گاہوں � ل�ئ نئئ فنڈنگ 500 منی ا�ڈموننٹ
ور�ات � ل�ئ ر�ا��ش عمارت � خاطر نئئ فنڈنگ، �شونما � معذور�اں رکھ�ف وا� افراد ( • ور�ات وا�  PDDپ�چ�دە �ف ) پ�چ�دە �ف

۔
گ

، جس منی صحت و سما�ب معاونتنی شامل ہوں �  کالئنٹس � ل�ئ ک�لگری منی ا�ک نئئ ر�ا�ش � تعم�ی
ف سالوں منی ل�ک ال �ش ن • ف ڈالر، اس منی بچوں � مداخلئت خدمات �  8.2وجوانوں � تجز�ی � سن�ٹ منی تجد�د � ل�ئ تنی ملنی

ورت رکھ�ف وا�  ۔ یہ پراج�کٹ سن�ٹ کو جد�د بنا�ف منی مدد دے گا، جس  17�  12�ف سالہ نوجوانوں کو ر�ا�ش فراہم � جائت ��
 فوظ ہو جا�ئ گا۔� یہ عم� اور نوجوانوں � ل�ئ م��د مح
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منی طئب نگہداشت منی تار��ف �مایہ کاری � ساتھ زندگیوں اور ذرائع آمدن کا تحفظ ک�ا گ�ا �� جبکہ معا�ش تر�ت �  2021بجٹ 
ڻا � حکومت ترج�� شعبہ جات منی �مایہ کاری جاری رکھ �  ۔ ڻ�کس ڈالرز � محتاط من�جمنٹ � ذر�� ال�ب بن�اد رک� گئئ ��

ڻا م��د مضبوط بن کر ابھر�۔ 19-بنا سکئت �� کہ کووڈ�قیئف   � بعد ال�ب
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