
SECTION 3 HOME & FAMILY 
ਭਾਗ 3: ਘਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ 

  
A. Personal Finances 

    A. ਿਨ$ਜੀ ਿਵੱਤ (ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਨ1ਸ) 

1. I lost my job. What now? 

1.  ਮ" ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਿਦੱਤੀ, ਹੁਣ ਮ" ਕੀ ਕਰ2? 

ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣਾ ਮੁ.ਕਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਿਰਆ ਸਮ7 ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ7 ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਨ7 ਕਰਕੇ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਜ7 ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜ7 ਬਦਲਦੇ ਸਮF ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਆਿਦ ਕਾਰਨ7 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ.  

 
Severance Pay 
ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਸੇਵੇਰੰਸ ਪੇ) 

ਜੇ ਤੁਸG ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮF ਤH ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜH ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ7 ਇਕ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 

ਸੀ, ਤ7 ਤੁਸG ਵੱਖ ਕਰਨ ਜ7 ਸੈਟਲਮOਟ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ / ਜ7 

ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਨਵG ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ .ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਸੇ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ / ਜ7 ਸੈਟਲਮOਟ ਪੈਕੇਜ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ. ਤੁਹਾਡੇ 

ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪੇ.ਕ.7 ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤH ਨਾ ਡਰੋ. ਿਕਸੇ ਪੇ.ੇਵਰ ਤH ਸਲਾਹ ਲਓ - ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਪUਤੀਿਨਧ, ਯੂਨੀਅਨ ਪUਤੀਿਨਧੀ ਜ7 ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇ.ੇਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 
Record of Employment (ROE) / Employment Insurance 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ (ਿਰਕੋਰਡ ਆਫ ਐਮਪਲੋਇਮ>ਟ, ਆਰਓਈ) / ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ (ਐਮਪਲੋਇਮ>ਟ ਇੰਸ਼ੋਰ>ਸ) 

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ (ਰੇਕੋਰਡ ਆਫ ਐਮਪਲੋਇਮ4ਟ, ਆਰਓਈ ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ 

• ਇੱਕ ਆਰਓਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ (ਐਮਪਲੋਇਮ4ਟ ਇੰਸ਼ੋਰ4ਸ)  ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸG ਆਪਣੇ 

ਮਾਲਕ ਤI ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 14 ਿਦਨL ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਰ ਓ ਈ ਪNਾਪਤ ਨਹG ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤL ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 

ਸਰਿਵਸ ਕਨP ਡਾ ਸ4ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ (ਈ.ਆਈ.) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ. ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਈ.ਆਈ ਲਈ ਿਬਨU  ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸG ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਔਨਲਾਈਨ ਜL ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਿਵਸ ਕਨP ਡਾ 

ਸ4ਟਰ ਿਵਖੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 



• TIES, do you want to insert Service Canada Centre phone number here or link? 
 
Reference Letters / References 
ਹਵਾਲਾ ਪੱਤਰ (ਰੈਫਰ>ਸ ਲੈਟਰ ) / ਹਵਾਲੇ (ਰੈਫG>ਸਸ) 

• ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕ ਤI ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੰਗੋ ਜL ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸG ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ 

ਕਰਦੇ ਹੋ ਤL ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਵਾਲਾ (ਰੈਫਰ4ਸ) ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਨਵG ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ 

ਹੋਵੇਗਾ.  
 

Financial Planning 
ਿਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (ਫਾਇਨJ ਨਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਿਨੰਗ) 

ਿਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ. 

•  ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਕਾਰ (ਅਕਾZਟ4ਟ), ਬ4ਕਰ ਜL ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤI ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤI ਨਾ ਡਰੋ. 

• ਿਵੱਤੀ ਕੋਿਚੰਗ ਇਮੀਗN4ਟ ਐਜੂਕੇ[ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: https://www.immigrant-

education.ca/programs/settlement/financial-empowerment-literacy/money-smart-
financial-literacy 

 
Income Support 
ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਤੁਸG ਅਲਬਰਟਾ ਕਿਮਊਨਟੀ ਅਤੇ ਸੋ.ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਜੇ: 
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ (ਸੇਵੇਰੰਸ ਪੇ) ਨਹG ਹੈ 

• ਤੁਸG ਈਆਈ (E.I.) ਲਈ ਯੋਗ ਨਹG ਹੋ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਹG ਹਨ (ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਨਵੇ[ ਜL ਬਚਤ) 

• ਅਲਬਰਟਾ ਕਿਮਊਨਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵL ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਜL ਮਾਰਗ ਦਰ[ਨ ਲਈ ਟੀਆਈਈਐਸ (TIES) 

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪNੋਗਰਾਮL ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਤੁਸG ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 587-392-

4180, 587-393-3414. ਜL ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ: www. Healthy-

minds.ca `ਤੇ “ਪN[ਨ” ਭਾਗ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦਓ.  
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• ਜੇ ਤੁਸG ਸੀ ਈ ਆਰ ਬੀ (ਕਨU ਡਾ ਐਮਰਜ4ਸੀ ਿਰਸਪLਸ ਬੈਨੀਿਫਟ) ਪNਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤL ਤੁਸG 27 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤI ਨਵc 

ਿਰਕਵਰੀ ਲਾਭ (ਿਨਊ ਕੈਨP ਡਾ ਿਰਕਵਰੀ ਬੇਨP ਿਫ਼ਟਸ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ 25 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ 

ਹੋਣਗੇ 

  
The three new benefits are: 
ਿਤੰਨ ਨਵF ਲਾਭ ਹਨ: 

 
1. ਕਨ$ ਡਾ ਿਰਕਵਰੀ ਬੈਨੀਿਫਟ (ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) * ਐਪਲੀਕੇ[ਨL 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਖੱੁਲdਣਗੀਆਂ 

ਜੇ ਤੁਸG ਸੀ ਈ ਆਰ ਬੀ (ਕਨU ਡਾ ਐਮਰਜ4ਸੀ ਿਰਸਪLਸ ਬੈਨੀਿਫਟ) ਪNਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤL ਤੁਸG 27 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤI ਨਵc 

ਿਰਕਵਰੀ ਲਾਭ (ਿਨਊ ਕੈਨP ਡਾ ਿਰਕਵਰੀ ਬੇਨP ਿਫ਼ਟਸ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ 25 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ 

ਹੋਣਗੇ 

 
2. ਕਨ$ ਡਾ ਿਰਕਵਰੀ ਕੇਅਿਰਿਗਿਵੰਗ ਬੈਨੀਿਫਟ (ਸੀ ਆਰ ਸੀ ਬੀ) * ਐਪਲੀਕੇ[ਨL 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਖੱੁਲdੀਆਂ ਹਨ 

ਕਨU ਡਾ ਿਰਕਵਰੀ ਕੇਅਿਰਿਗਿਵੰਗ ਬੈਨੀਿਫਟ (ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਬੀ.) ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ $ 500 (ਟੈਕਸ ਯੋਗ, ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ) ਪNਤੀ 

ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਪNਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 26 ਹਫਿਤਆਂ ਤਕ ਉਨd L ਵਰਕਾਰਸ (ਮਜ਼ਦੂਰL) ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜੋ ਹਰ 

ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 50% ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਿਕnਿਕ ਉਹਨL ਨੰੂ 12 ਸਾਲ ਤI ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜL ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ4ਬਰ 

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕnਿਕ ਸਕੂਲ, ਡੇਅ ਕੇਅਰਜ ਜL ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤL COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ. 

ਜL ਿਕnਿਕ ਬੱਚਾ ਜL ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ4ਬਰ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ / ਜL ਅਲੱਗ ਹੋਣ (ਕੁਆਰੰਟੀਨ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜL COVID-19 ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਿਸਹਤ ਪNਭਾਵL ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਹੈ. ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

 

3. ਕਨ$ ਡਾ ਿਰਕਵਰੀ ਿਸਕਨ$ 8ਸ ਬੈਨੀਿਫਟ (ਸੀ ਆਰ ਐਸ ਬੀ) * ਐਪਲੀਕੇ[ਨL 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਖੱੁਲdੀਆਂ ਹਨ 

ਕਨP ਡਾ ਿਰਕਵਰੀ ਿਸਕਨU yਸ ਬੈਨੀਿਫਟ (ਸੀ.ਆਰ.ਐyਸ.ਬੀ.) ਵੱਧ ਤI ਵੱਧ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਪNਤੀ ਹਫ਼ਤੇ $ 500 (ਟੈਕਸ ਯੋਗ, 

ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ) ਉਨd L ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਾਮੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹG ਹੰੁਦੇ ਿਕnਿਕ 

ਉਹ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਿਮਤ ਹਨ  ਜL ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨL ਕਰਕੇ ਸਵੈ - ਇਕLਤਵਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜL 

ਉਨd L ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ (ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ) ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ, ਜL ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜL ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜL ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪNੈਕਟੀ[ਨਰ, ਨਰਸ ਪNੈਕਟੀ[ਨਰ, ਸਰਕਾਰ ਜL ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਿਵੱਚ 

COVID_19 ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨ[ੀਲ ਹਨ. 

 

ਕਨ: ਡਾ ਦੇ ਐਮਰਜ>ਸੀ ਿਰਸਪ@ਸ ਬੈਨੀਿਫਟ (ਸੀ ਈ ਆਰ ਬੀ) ਉਦI ਖਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦI ਤੁਸG ਜL ਤL 28 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਪNਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਜL 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੰੂ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲL ਆnਦਾ ਹੈ. ਉਨd L ਲਈ ਿਜਨd L ਨP  ਕਨP ਡਾ ਰੈਵੇਿਨਊ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ 

ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਸੀ ਈ ਆਰ ਬੀ (CERB) ਲਈ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ 30 ਅਗਸਤ, 2020 ਤI 26 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਸੀ. 

ਹਾਲLਿਕ, ਤੁਸG ਿਫਰ ਵੀ ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਲਈ ਪNਿਤਿਕNਆ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.  
 



 
 
 
 
 
  
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ ਵੈ^ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ After CERB: Transitioning to new 

benefits - Canada.ca 

How can I pay my mortgage? 
ਮ> ਆਪਣਾ ਿਗਰਵੀਨਾਮਾ (ਮੌਰਗੇਜ) ਿਕਵP ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹQ? 

 
ਿਵੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਛੇ ਮਹੀਨ̀ ਲਈ ਮੌਰਿਗਜ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਗਰਵੀਨਾਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 

ਮੌਰਿਗਜ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮF ਲਈ ਰੁਕਣ ਜ7 ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦH ਇਹ ਸਮ7 

ਖਤਮ ਹੋ ਜ7ਦਾ ਹੈ, ਤ7 ਤੁਸG ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਿਗਰਵੀਨਾਮੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ .ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ. ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ 

ਤੁਸG ਿਗਰਵੀਨਾਮੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜ7 ਨਹG, ਆਪਣੇ ਬOਕ ਜ7 ਆਪਣੇ ਮੌਰਿਗਜ ਪੇ.ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ. 

 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਨb 7 ਿਲੰਕ7 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

• https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html 
• https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/mortgage-loan-insurance/the-

resource/covid19-understanding-mortgage-payment-deferral 

B. Caregivers 

     B. ਕੇਅਰਿਗਵਰਜ਼ (ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) 

1. How can I protect my family if I am supporting COVID-19 affected patients?  

1. ਜੇ ਮ4 ਕੋਿਵਡ -19 ਪNਭਾਿਵਤ ਮਰੀਜ਼L ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹL ਤL ਮ4 ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਕਵc ਕਰ ਸਕਦਾ ਹL? 

 
ਸਰੋਤ: 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/how-to-
care-for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers.html 
 



 
Quick Guidelines: 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਨਰਦੇ.: 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 

• ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਪUਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਿਨ^ਜੀ ਚੀਜ਼7 ਸ7ਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ 

• ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤH ਵੱਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮ7 ਦੀ ਵਰਤH ਕਰੋ. ਜੇ ਨਹG, ਤ7 ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਫਲੱ. ਕਰਨ ਤH 

ਪਿਹਲ7 ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੰੂ ਹੇਠ7 ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

• ਜਦH ਵੀ ਤੁਸG ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ7 ਮਾਸਕ, ਿਡਸਪੋਸੇਜਲ ਦਸਤਾਨ̀ ਅਤੇ ਅੱਖ7 ਦੇ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ ਪਿਹਨe . 

• ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਵF ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹG ਿਦਖਾfਦੇ ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  

• ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ 

• ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ) ਦੀ ਵਰਤH ਕਰੋ 

2. I work shifts, who can look after my children in the evening, on weekends? 

2. ਮO ਿ.ਫਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ7, ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ .ਾਮ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਵੀਕOਡ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

ਜੇ ਤੁਸG ਿ.ਫਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ7 ਤੁਸG ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ7 (ਿਜਵF ਿਕ ਡੇ ਕੇਅਰ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 
ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

https://www.verywellfamily.com/finding-child-care-when-you-dont-work-9-to-5-616858  
 
ਇਹ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਹਨ: 

• ਕਲੇਵਰ ਡੇ ਕੇਅਰ (Clever Daycare), 3131 45 Ave SW, ਕੈਲਗਰੀ; ਫੋਨ: 403- 474-4157 

 
• ਸੁਿਮਟ ਸਟਾਰਟ, ਸੁਿਮਟ ਿਕਡਜ਼ Summit Start, Summit Kids; ਫੋਨ: 587-977-2541 

 
• Care.com 

 
https://www.care.com/en-ca/profiles/child-care/weekend-child-care 
 



• ਿਚਲਡNੇਨਜ਼ ਕੋਟਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ (Children’s Cottage Society), 845 McDougall Rd. N.E.; ਫੋਨ: 403-233-

2273 ਐਮਰਜ4ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ (ਫੋਰ ਐਮੇਰਜcਸੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ) (24 ਘੰਟੇ) 
http://childrenscottage.ab.ca  

• ਕUਾਈਿਸਸ ਨਰਸਰੀ (Crisis Nursery); ਫੋਨ: 403-233-2273 

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ (ਕUਾਈਿਸਸ) ਨਰਸਰੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੰਕਟ ਜ7 ਐਮਰਜOਸੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮF ਬੱਿਚਆਂ (8 ਤH 9 

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ) ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੇ.ਕ. ਕਰਦੀ ਹੈ. ਵੱਧ ਤH ਵੱਧ ਿਤੰਨ 

ਿਦਨ7 ਦਾ ਠਿਹਰਾਓ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਫਾਲੋ-ਅਪ, ਇਨ-ਹੋਮ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਿਚੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ. 

• ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਡੇਅ ਕੇਅਰ (Volunteer Day Care); ਫੋਨ: 403-233-2273 

ਕੁੱ ਝ ਕਿਮਊਨਟੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸOਟਰ7 ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੰਕਟ ਜ7 ਐਮਰਜOਸੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 5 

ਸਾਲ ਤH ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਦਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. 

• ਇਨ-ਹੋਮ ਇਨਫOਟ ਰੈਸਪਾਈਟ ਕੇਅਰ (In-Home Infant Respite Care); ਫੋਨ: 403-233-2273 

ਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਜਨb 7 ਕੋਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹG ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਘਰ7 ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਨਵਜੰਮੇ ਤH 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ) ਪUਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ7ਦੀ ਹੈ.  

 

C. Seniors: 

C. ਬਜ਼ਰੁਗ 

I need financial assistance 

ਮੈਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

 
ਬਜ਼ਰੁਗ7 (65 ਸਾਲ ਜ7 ਇਸਤH ਵੱਧ ਉਮਰ) ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲਾ ਸਰੋਤ ਕਨ̀ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਡ 

ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮOਟ ਅਤੇ ਓkਡ ਏਜ ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪUਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ. ਇਹਨ7 ਪUੋਗਰਾਮ7 ਨੰੂ ਪੂਰਕ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ7 ਿਦੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ7 ਪUਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 

 



Alberta Seniors Benefit  
ਐਲਬਰਟਾ ਸੀਿਨਯlਸ ਬੇਨ̀ਿਫਟਸ 

ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਨੰੂ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ 

ਲਾਭ ਪUਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

Supplementary Accommodation Benefit  
ਸੱਪਲੇਮOਟਰੀ ਅਕਾਮੋਦੇਸ਼ਣ ਬੇਨ̀ਿਫਟਜ਼   (ਪੂਰਕ ਿਰਹਾਇ. ਲਾਭ) 

provides financial assistance to eligible seniors with low-income who reside in a designated 
supportive living or long-term care. 
ਉਹਨ7 ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪUਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ 

ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ (ਸੁਪੋਰਿਟਵ ਿਲਿਵੰਗ) ਜ7 ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਲn ਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ) ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ.  

Special Needs Assistance for Seniors  
ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਲਈ ਿਵ.ੇ. ਲੋੜ7 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਨੰੂ ਕੁਝ ਉਪਕਰਣ7 ਦੀ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਨ^ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪUਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

Dental and Optical Assistance for Seniors  
ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਲਈ ਦੰਦ7 ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦੰਦ7 ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ7 ਲਈ ਘੱਟ ਤH ਦਰਿਮਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪUਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

Coverage for Seniors  
ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਲਈ ਕਵਰੇਜ 

ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ7 ਿਜਵF ਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, .ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ7 ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਐਬੂਂਲOਸ ਸੇਵਾਵ7, ਘਰੇਲੂ 

ਨਰਿਸੰਗ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਾਇਰੋਪUਕੈਿਟਕ ਸੇਵਾਵ7 ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕ ਮਨe ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੇਵਾਵ7 ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪUਦਾਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ. 

Seniors Property Tax Deferral Program  
ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਪUਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡੀਫਰਲ ਪUੋਗਰਾਮ 

ਯੋਗ ਬਜ਼ਰੁਗ ਘਰ7 ਦੇ ਮਾਲਕ7 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਹਾਇ.ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ7 ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਘਰ 

ਇਕੁਇਟੀ ਿਰਣ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. 

Seniors Home Adaptation and Repair Program  
ਬਜ਼ਰੁਗ ਘਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪUੋਗਰਾਮ 

ਯੋਗ ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਨੰੂ ਘਰ7 ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਅਨੁਕੂਲਤਾਵ7 ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਿਵਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ 

ਇਕੁਇਟੀ ਲੋਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.  
 

For more information, see the individual program pages on the following website: 



ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪUੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੰਨ̀ ਦੇਖੋ: 

Seniors Financial Assistance information booklet. 
 

Eligibility:  
ਯੋਗਤਾ: 

ਤੁਸG ਆਪਣੇ 65 ਵF ਜਨਮਿਦਨ ਤH ਛੇ ਮਹੀਨ̀ ਪਿਹਲ7 ਮੇਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਐਪਲੀਕੇ.ਨ ਪੈਕੇਜ ਪUਾਪਤ ਕਰੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਨਹG ਿਮਿਲਆ, ਤ7 ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟਸ 

ਸੰਪਰਕ ਕFਦਰ ਨੰੂ 1-877-644-9992 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

 
               ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

• 65 ਸਾਲ ਜL ਇਸਤI ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ 

• ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤI ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨP  ਪਿਹਲL ਅਲਬਰਟਾ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹੋ 

• ਤੁਸG ਇੱਕ ਕੈਨP ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ, ਜL ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸ ਲਈ ਕਨP ਡਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ 

 
ਜੇ ਤੁਸG ਅਤੇ / ਜL ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨP   ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਪNਾਪਤੀ ( ਓ�ਡ ਏਜ ਸਿਕਉਿਰਟੀ ) ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜL ਦੇਰੀ 

ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤL ਤੁਸG ਹੇਠL ਿਦੱਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪNੋਗਰਾਮL ਲਈ ਯੋਗ ਨਹG ਹੋ: 

• ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਾਭ (ਬੇਨP ਿਫ਼ਟ) 

• ਬਜ਼ਰੁਗL ਲਈ ਿਵ[ੇ[ ਲੋੜL ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

• ਬਜ਼ਰੁਗ ਪNੋਗਰਾਮL ਲਈ ਦੰਦL ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ 

 
How to apply: 
ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵC ਦੇਣੀ ਹੈ: 

ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਨੀਿਫਟ, ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਲਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਲਈ ਦੰਦ7 ਅਤੇ 

ਆਪਟੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਦੇ ਪUੋਗਰਾਮ7 ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਦੀ 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਬਨo  ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ. 

ਲਾਭ ਪUਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਤH ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤ.ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸG ਅਰਜ਼ੀ ਪUਾਪਤ 

ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ. ਤੁਸG ਆਪਣੇ 65 ਵF ਜਨਮਿਦਨ ਤH ਇਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ7 ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ. 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. 

 
Step 1: ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਤਾਬਚਾ ਪੜb ੋ

Seniors Financial Assistance Programs Information Booklet 
  



Step 2: ਐਪਲੀਕੇ.ਨ ਪੈਕੇਜ ਪੂਰਾ ਕਰੋ 

ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ: 

Seniors Financial Assistance application form   
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਕਲਪਕ ਆਮਦਨ ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

 
Income estimate form  – ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਫਾਰਮ- ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤH ਿਸਰਫ ਅਲਬਰਟਾ 

ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਾਭ ਪUੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ. ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸG ਆਪਣੀ ਸਭ ਤH ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ 

ਿਰਟਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਆਮਦਨੀ ਿਵਚ ਕਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪUੋਗਰਾਮ ਿਵਚ 

ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਜ7 ਪਿਹਲ7 ਿਬਨo  ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਲਾਭ ਨਹG ਪUਾਪਤ ਕੀਤਾ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਹੇਠ7 ਿਦੱਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਿਕਵF ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ Alberta Seniors 

Benefit  
 
Income information form  – ਆਮਦਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ- ਜੇ ਤੁਸG ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ 

ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹG ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ7 ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ. 

 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਕ ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

Direct deposit request  
Undertaking to Administer Benefits and Certificate of Incapability  
Authorization of Representative  

 
Step 3: Apply 
ਕਦਮ 3: ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ 

ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵੱਚH ਇੱਕ 

ਿਵਕਲਪ ਵਰਤੋ: 

Submit documents online- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮbਾ ਕਰੋ 

 
ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ:  780-422-5954 

 
ਹੇਠ7 ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ: 

Alberta Seniors and Housing 
Seniors Financial Assistance 
PO Box 3100 
Edmonton, Alberta, T5J 4W3 
 



ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸOਟਰ 

ਿਵੱਚ ਜਾਓ:  Alberta Supports Centre. 

 
After you apply:  
ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤI ਬਾਅਦ: 

ਕੁਝ ਪUੋਗਰਾਮ ਆਮਦਨੀ ਅਧਾਰਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸG ਸਾਰੇ ਪUੋਗਰਾਮ7 ਲਈ ਯੋਗ 

ਨਾ ਹੋਵੋ. 

ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਪUਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸਮ7 ਿਬਨo -ਪੱਤਰ ਪUਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ 

ਿਮਤੀ ਤH 16 ਹਫਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 

ਲੋੜ ਪਈ ਤ7 ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਉਿਸੰਗ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ. ਇਕ ਵਾਰ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਨo -ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਤH ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਭ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੱਤਰ 

ਿਮਲੇਗਾ. 

 
Annual Review: 
ਸਲਾਨਾ ਸਮੀਿਖਆ: 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ  

ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਥUੈ.ਹੋਲਡ7 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ7ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜ7ਦੀ ਹੈ ਤ7 ਜੋ 

ਇਹ ਸੁਿਨ.ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਫ਼ੇਡਰਲ ਪੈਨ.ਨ ਦੀਆਂ ਰਕਮ7 ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਭ7 ਿਵਚ 

ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹG ਆਈ. 

ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਿਵਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਭ7 ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸG ਿਕਸੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਤ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੁਲਾਈ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਪੱਤਰ ਿਮਲੇਗਾ. 

 
ਲਾਭ ਿਕਵF ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜ7ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਥUੈ.ਹੋਲਡ7 ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ individual program pages. 

  
Update your information: 
ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ: 

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪ ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸੁਿਨ.ਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਪUਾਪਤ ਹੋਣਗੇ. 



ਜੇ ਹੇਠ7 ਿਦੱਤੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲੀ ਜ7ਦੀ ਹੈ, ਤ7 ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੰਪਰਕ ਕFਦਰ ਨਾਲ 1-877-

644-9992 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਿਨ^ਜੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਡ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰੋ): 
• ਨਾਮ 

• ਿਵਵਾਿਹਕ ਦਰਜਾ 

• ਡਾਕ ਜL ਿਨਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ 

• ਬ4ਿਕੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਸੱਧਾ ਜਮbਾ ਫਾਰਮ direct deposit form  

 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਊਿਸੰਗ ਨੰੂ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਜੇ ਤੁਸG ਇਕ ਮਹੀਨP  ਤI ਵੱਧ ਸਮc ਲਈ ਸੂਬੇ ਤI ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 

• ਜੇ ਤੁਸG ਅਲਬਰਟਾ ਤI ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜLਦੇ ਹੋ 

• ਜੇ ਤੁਸG ਿਕਸੇ ਟNਸਟੀ / ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਤਰਫI ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ: appoint a 

trustee/power of attorney 
• ਿਕਸੇ ਪNਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 

 
ਤੁਸG ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ 

ਪੂਰਾ ਨਾਮ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਪUੰ ਟ ਕਰੋ), ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਨ^ਜੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਫ ਤੌਰ' ਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. 

 
ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪUਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵੱਚH ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ: 

 
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮdਾ ਕਰੋ: Submit documents online 

• ਫੈਕਸ 780-422-5954 

• ਹੇਠL ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ: 

Alberta Seniors and Housing 
Seniors Financial Assistance 
PO Box 3100, Edmonton, Alberta T5J 4W3 

 
Other Resources: 
ਹੋਰ ਸਰੋਤ: 

https://www.alberta.ca/seniors-financial-assistance.aspx 
 
 ਮਨੀ ਸਮਾਰਟ: ਆਰਿਥਕ .ਕਤੀਕਰਨ - ਦਾ ਇੱਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇ.ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ - ਟੀ.ਆਈ. ਈ. ਐ^ਸ.  



 ਮਨੀ ਸਮਾਰਟ ਿਵੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪUਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇ. ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਨpੂ ਕਮਰਸ (ਨਵF ਆਉਣ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ    

ਿਵੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ7 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ 

 
ਅਸG ਸਾਲ ਭਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਲੀਿਨਕ7 ਦੀ ਪੇ.ਕ. ਕਰਦੇ ਹ7: 

https://www.immigrant-education.ca/programs/settlement/financial-empowerment-
literacy/money-smart-financial-literacy/ 
 

I need support in my own language 

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਾAਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਸਰੋਤ: 

ਕੈਲਗਰੀ ਇਮੀਗUOਟ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏ.ਨ (ਸੀ ਆਈ ਡਬਲਯੂ ਏ): 

https://www.ciwa-online.com/business-services/interpretation-and-translation.html  
ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਇਮੀਗUOਟ ਸਰਿਵਸ (ਸੀਸੀਆਈਐਸ): 

http://www.ccisinterpretation.ca/  
https://www.ccisab.ca/community/interpretation-translation-service.html  
 
ਇਮੀਗUOਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ (ਆਈਐਸਸੀ): 

https://www.immigrantservicescalgary.ca/our-services/translation-interpretation-services  
 
ਐਡਿਮੰਟਨ ਇਮੀਗUOਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏ.ਨ (ਈ ਆਈ ਐਸ ਏ): 

https://www.eisa-edmonton.org/services-and-programs/language-bank-2/  
 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ7 ਿਸਰਫ ਅਪੋਇੰਟਮOਟ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ7ਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੱੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ 

ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ: here  

I am lonely 

ਮ" ਇਕੱਲਾ ਹ2 

ਇਹ ਸੁਿਨ.ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਦH ਵੀ ਉਨb 7 ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਉਹਨ7 ਅਤੇ 

ਉਹਨ7 ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼7 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ7 ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਇਹ 

ਕਰ ਕੇ ਅਲਬਰਟOਸ ਨੰੂ ਉਨb 7 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਮਲੇਗਾ. 



ਜਦH ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਬੁਢਾਪੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ7 ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਖੇਤਰ7 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

 
• ਿਸਹਤ 

• ਘਰ 

• ਆਵਾਜਾਈ 

• ਿਵੱਤ 

• ਕੁਨU ਕ[ਨ 

• ਸੇਫਟੀ 

• ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵL 

• ਕਿਮਊਿਨਟੀ 

• ਪਤੀ / ਪਤਨੀ / ਸਾਥੀ 

 
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵਚ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤ, ਪUੋਗਰਾਮ7 ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ7 

ਪUਦਾਨ ਜ7 ਫੰਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਹਨ7 ਿਵੱਚ .ਾਮਲ ਹਨ: 
• Seniors Financial Assistance programs 
• Affordable housing programs 
• Transportation toolkit for municipalities and organizations 

  
 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

 
ਹੇਠ7 ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ7 ਦਾ ਸੰਗUਿਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ: 

• ਸਮਝੋ ਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤL ਅਤੇ ਇੱਛਾਵL ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਸਮਝੋ 

• ਉਨd L ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਸਮਝੋ 

• ਿਸੱਖੋ ਿਕ ਉਨd L ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਕਵc ਿਬਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 

• ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਿਕਵc ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਿਸੱਖੋ 

• ਆਪਣੇ (ਅੰਪਲੋਏਰ) ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਿਗਵਰ (ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਲਓ 

• ਸਮਝੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਪਲੋਏਰ  ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵਚ ਿਕਵc ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 



ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਸਰੋਤ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ: 

Forum of Federal, Provincial and Territorial Ministers Responsible for Seniors 
 
ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹਾਊਿਸੰਗ ਸਟUੈਟੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪUੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ: 

ਈਮੇਲ: seniorsinformation@gov.ab.ca  

I need assistance to live by myself 

ਮੈਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈ

ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਜਨb 7 ਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਮੁ.ਕਲ ਆfਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਿਵਕਲਪ7 ਿਵਚH ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ 

ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ7 ਿਰਟਾਇਰਮOਟ ਕਿਮਊਨਟੀ ਜ7 ਅਸੀਸਟੇਡ ਿਲਿਵੰਗ (ਸਹਾਇਤਾ ਪUਾਪਤ 

ਿਰਹਾਇ.ੀ) ਕFਦਰ7 ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਤH ਲੈ ਕੇ ਿਸਹਤ ਪੇ.ੇਵਰ7 ਤH ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਕਰਨ ਤਕ, ਇਨb 7 ਕFਦਰ7 ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਨੰੂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪUਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

 
https://lp.unitedactiveliving.com/garrison-green/assisted-
living/?utm_source=google_c&utm_medium=adwords&utm_campaign=11369563184_g&utm_
term=assisted%20living_p&utm_content=110222876134&ad_id=472973230017&ad_pos=&gcli
d=Cj0KCQiA48j9BRC-ARIsAMQu3WTin1SqLzsrraRzaa8i3yG3bC2oIeo8hyQK7u2Joq0U1avwL-
gXeHcaAgwlEALw_wcB 
 
ਉਨb 7 ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਭ ਤH ਵਧੀਆ ਿਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ. ਇੱਕ ਹੋਮਕੇਅਰ ਸਹਾਇਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ਰੁਗ7 ਦੀਆਂ ਿਨ^ਜੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ7, ਬੁਿਨਆਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ7, 

ਜ7 ਖਾਣੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.  

 
https://seniorhomecarecalgary.com/services-home-care/ 

I need transportation 
ਮੈਨੰੂ ਆਵਾਜਾਈ (ਟGQਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

 
Comfort Keepers  
ਕੰਫਰਟ ਕੀਪਰਸ 

 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. 



“ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸG ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਛੱਡਣ ਤH ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹ7। ਕੰਫਰਟ ਕੀਪਰਜ਼ 

ਸੀਨੀਅਰ ਟU7ਸਪੋਰਟੇ.ਨ ਸੇਵਾਵ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਨe ਟ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਰਿਹਣ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਿਲਜਾਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ. ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪUਦਾਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਉਦH ਤੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ ਜਦH ਤਕ ਤੁਸG ਸੈਟਲ ਨਹG ਹੋ ਜ7ਦੇ ਜ7 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮOਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਨਹG ਹੰੁਦੇ ਜ7 ਤੁਸG ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹG ਹੰੁਦੇ.” 

 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨb 7 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ7 403-879-8030 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

https://www.comfortkeepers.ca/calgary/care-services/transportation-services/ 
  
Calgary Transit 
ਕੈਲਗਰੀ ਟGQਿਜ਼ਟ 

ਬਜ਼ਰੁਗ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਸ ਪਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ. ਫੀਸ ਪUਤੀ ਸਾਲ  $ 145 ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਟU7ਿਜ਼ਟ ਲਈ ਪੂਰੀ 

ਪਹੰੁਚ ਪUਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਘੱਟ ਫੀਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

http://www.calgarytransit.com/fares-passes/passes/senior-yearly-pass 
 

6. I need to do grocery shopping 
6. ਮੈਨੰੂ ਕਿਰਆਨT  ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 

 
Comfort Keepers  
ਕੰਫਰਟ ਕੀਪਰਸ 

 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨb 7 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ7 403-879-8030 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

https://www.comfortkeepers.ca/calgary/care-services/transportation-services/ 
 

Instacart  
ਇੰਸਟਕਾਰਟ 

ਤੁਸG ਆਪਣੀਆਂ ਗUੋਸਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆੱਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ 

ਉਨb 7 ਨੰੂ ਪUਾਪਤ ਕਰੋ. 

https://www.instacart.ca/ 
 
Walmart 
ਵਾਲਮਾਰਟ 

ਤੁਸG ਆਪਣੀਆਂ ਗUੋਸਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ7 ਸਟੋਰ' ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱ ਕ  ਸਕਦੇ ਹੋ 
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• ਪNਵਾਿਨਤ ਫੈਿਮਲੀ ਡੇ ਹੋ�ਸ Approved family day homes ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਨਜੀ ਿਨਵਾਸ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੇ[ਕ[ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਜL ਘੱਟ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪNਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਰ 

ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪNਵਾਿਨਤ ਫੈਿਮਲੀ ਡੇ ਹੋ�ਸ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵL ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

• ਸਮੂਹ ਪਿਰਵਾਰਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ (ਗਰੱੁਪ ਫੈਿਮਲੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ) ਪNੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਿਨਜੀ ਿਨਵਾਸ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੇ[ਕ[ ਕਰਦੇ 

ਹਨ. ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਤI  10 ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਕੇਅਰ ਿਗਵਰਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੂਹ 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪNੋਗਰਾਮL ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

•  ਪNਾਈਵੇਟ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪNੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵL ਪNਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪNLਤ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸ4ਸ[ੁਦਾ ਨਹG 

ਹੰੁਦੇ ਜL ਸੂਬਾਈ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡੇਅ ਹੋਮ [Nੇਣੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਨਹG ਹੰੁਦੇ. ਪNਾਈਵੇਟ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪNੋਵਾਈਡਰ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਸਮc 6 ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਨd L ਿਵੱਚ ਉਨd L ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ [ਾਮਲ ਨਹG. ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਜੀ 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪNਬੰਧL ਅਤੇ ਪNੋਗਰਾਮL ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਹG ਕੀਤੀ ਜLਦੀ 

 
ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਵੇਖੋ Find quality child care 

 
Financial assistance for parents 
ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  

ਘੱਟ ਤH ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਮਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਜੇ ਉਨb 7 ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ: 
• ਲਾਇਸੰਸ[ੁਦਾ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸ4ਟਰ 

• ਲਾਇਸੰਸ[ੁਦਾ ਸਮੂਹ ਪਿਰਵਾਰਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ4ਟਰ 

• ਪNਵਾਿਨਤ ਫੈਿਮਲੀ ਡੇ ਹੋ�ਸ 

• ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਲਾਇਸ4ਸ[ੁਦਾ ਸ4ਟਰ 

 
How to apply: 
ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵP ਦੇਣੀ ਹੈ: 

 
ਤੁਸG ਹੁਣ ਕੰਿਪਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ, ਜ7 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤH ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

Child Care Subsidy Application 
 
Subsidy Step Model 
ਸਬਿਸਡੀ ਸਟੈਪ ਮਾਡਲ 

Figure D.1.1 and Figure D.1.2 shows rates depending on Family Income 
ਿਚੱਤਰ D.1.1 ਅਤੇ ਿਚੱਤਰ D.1.2 ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰ7 ਦਰਸਾfਦੇ ਹਨ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure D.1.1 Maximum Daycare and Out of School Care Rates 
ਿਚੱਤਰ D.1.1 ਵੱਧ ਤH ਵੱਧ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤH ਬਾਹਰ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਦਰ7  

Rates reflect attendance of 100+ hours for infants/preschoolers and 50+ hours for 
school age children. 
ਦਰ7 ਬੱਿਚਆਂ / ਪUੀਸਕੂਲਰ7 ਲਈ 100+ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ 50+ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ 

ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾfਦੀਆਂ ਹਨ. 

ਆਮਦਨੀ ਬੱਚੇ 

(18 ਮਹੀਨ̀ ਅਤੇ ਇਸ ਤH 

ਘੱਟ ਉਮਰ) 

ਪUੀਸਕੂਲਰ 

(19 ਮਹੀਨ̀ਆਂ ਤH ਗUੇਡ 1 

ਤੱਕ) 

 

ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ 

(ਗUੇਡ 1 ਤH ਗUੇਡ 6) 

$0 to $49,999 $741 $644 $366 

$50,000 to 
$54,999 

$704 $612 $348 

$55,000 to 
$59,999 

$630 $547 $311 

$60,000 to 
$64,999 

$556 $483 $275 

$65,000 to 
$69,999 

$482 $419 $238 

$70,000 to 
$74,999 

$408 $354 $201 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure D.1.2 Maximum Family Day Homes and Group Family Care Centre’s Rates 
ਿਚੱਤਰ D.1.2 ਵੱਧ ਤH ਵੱਧ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਦਵਸ ਘਰ7(ਡੇ ਹੋrਸ) ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਿਰਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕFਦਰ ਦੀਆਂ 

ਦਰ7 

Rates reflect attendance of 100+ hours for infants/preschoolers and 50+ hours for 
school age children 
ਦਰ7 ਬੱਿਚਆਂ / ਪUੀਸਕੂਲਰ7 ਲਈ 100+ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ 50+ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ 

ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾfਦੀਆਂ ਹਨ 

ਆਮਦਨੀ ਬੱਚੇ 

(18 ਮਹੀਨ̀ ਅਤੇ ਇਸ ਤH 

ਘੱਟ ਉਮਰ) 

ਪUੀਸਕੂਲਰ 

(19 ਮਹੀਨ̀ਆਂ ਤH ਗUੇਡ 1 

ਤੱਕ) 

 

ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ 

(ਗUੇਡ 1 ਤH ਗUੇਡ 6) 

$0 to $49,999 $614 $516 $366 

$50,000 to 
$54,999 

$583 $490 $348 

$55,000 to 
$59,999 

$522 $439 $311 

$60,000 to 
$64,999 

$461 $387 $275 

$65,000 to 
$69,999 

$399 $335 $238 

$70,000 to 
$74,999 

$338 $284 $201 



 (Place Source Here) 
 
After you apply: 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤW ਬਾਅਦ: 

 
• ਜੇ ਤੁਸG ਕੁਝ [ਰਤL ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤL ਤੁਸG ਆਪਣੇ ਮੁਲLਕਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਬਨU -ਪੱਤਰ ਜਮdਾ ਕਰਨ ਤI ਬਾਅਦ 2 

ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ [ਰਤੀਆ ਸਬਿਸਡੀ ਪNਾਪਤ ਕਰੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਸG [ਰਤੀਆ ਸਵੀਿਕNਤੀਆਂ ਦੀਆਂ [ਰਤL ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹG ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ 

ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤI ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬਿਸਡੀ ਿਮਲੇਗੀ. 

• ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪNਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸG ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਦੇਵLਗੇ ਿਕ ਮੁਲLਕਣ ਪNਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿਕਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼L ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. 

• ਹਰੇਕ ਸਬਿਸਡੀ ਮਹੀਨP  ਦੀ [ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪNਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ [ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਤੁਸG ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ [ੁਰੂ ਕਰਨ ਤI 

ਪਿਹਲL ਦੇ ਮਹੀਨP  ਦੇ [ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜI, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ [ੁਰੂਆਤ ਿਮਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਤL 

ਤੁਸG ਪਿਹਲੀ ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

 
Approved applications: 
ਮਨਜ਼ਰੂXੁਦਾ ਐਪਲੀਕੇXਨ: 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸਬਿਸਡੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦੱਤੀ ਜ7ਦੀ ਹੈ, ਤ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ .ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੀ ਿਮਤੀ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪUੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪUਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੰੂ ਦਰਸਾfਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਮਲੇਗਾ. 

 
Supporting documentation: 
ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: 

ਜੇ ਤੁਸG ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਸਮF ਸਾਰੇ ਲੋੜGਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮbਾ ਨਹG ਕੀਤੇ, ਤ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨb 7 ਨੰੂ ਜਮbਾ ਕਰਾਉਣ 

ਲਈ 2 ਮਹੀਨ̀ ਦੀ .ਰਤ ਪUਵਾਨਗੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦH ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪUਾਪਤ ਹੋ 

ਜ7ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹੋ ਜ7ਦੇ ਹਨ, ਤ7 ਸਬਿਸਡੀ ਵੱਧ ਤH ਵੱਧ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮF ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇ. ਨਹG ਕੀਤੇ ਜ7ਦੇ ਤ7 ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ7 ਨੰੂ ਵਾਪਸ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸG ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ. 

 
Applications that are not approved: 
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਜਹਨQ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹY ਿਮਲਦੀ: 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹG ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਾ ਿਮਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ7 

ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਮਲੇਗਾ. ਤੁਸG ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤH 30 ਿਦਨ7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪUਬੰਧਕੀ ਸਮੀਿਖਆ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ 



Administrative Review Request form ਜਮb7 ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬਿਸਡੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ. 

 
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

 
ਅਲਬਰਟਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕFਦਰ: 

- ਸਮ7: ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤH 8 ਵਜੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਤH .ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਖੱੁਲੇ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ) 

- ਟੋਲ ਫUੀ: 1-877-644-9992 

- ਫੋਨ: 780-644-9992 (ਐਡਿਮੰਟਨ ਿਵੱਚ) 

 
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ, ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਸੂਬਾਈ ਸਬਿਸਡੀ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਭੇਜੋ: 

 
                      ਫੈਕਸ: 780-422-5692 

                      ਈਮੇਲ: css.childsubsidy@gov.ab.ca 

                      ਪਤਾ: Child Care Subsidy 

                 PO Box 1641, Station M 
                 Edmonton, Alberta, T5J 2N9 
https://www.alberta.ca/about-child-care-in-alberta.aspx#toc-0  
https://www.alberta.ca/child-care-subsidy.aspx 

2. Is school a safe place for my child? 
2. ਕੀ ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗZਾ ਹੈ? 

ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 2020/21 ਸਕੂਲ ਵਰbੇ ਲਈ ਹੇਠ7 ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਪਰਤੇ: 

ਵਧੀ ਹੋਈ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ ਯੋਜਨਾਵ7 ਦੇ ਨਾਲ- ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ (ਇਨ-ਕਲਾਸ ਲਰਿਨੰਗ) 

 
School health measures: 
ਸਕੂਲ ਿਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ. 

ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਯੋਜਨਾ (2020-21 ਸਕੂਲ ਸਾਲ) school re-entry plan (2020-21 school year) ਸਕੂਲ 

ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ. 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਸਕ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ7, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ, ਿਡਪਲੋਮਾ 

ਪUੀਿਖਆਵ7, ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਨe ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ 

ਿਵਿਭੰਨ ਕਾਰਜ.ੀਲ ਮੁੱ ਿਦਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰ.ਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ. 



 
Self-screening questionnaire 
ਸਵੈ-ਸਕGੀਿਨੰਗ ਪGXਨਾਵਲੀ 

ਮਾਿਪਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਜਾਣ ਤH ਪਿਹਲ7 ਹਰ ਿਦਨ ਸਵ-ੈਜ7ਚ 

ਪU.ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪU.ਨਨਾਮਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

 
Self-screening questionnaire (PDF) 
ਸਵੈ-ਸਕGੀਿਨੰਗ ਪGXਨਾਵਲੀ (ਪੀਡੀਐਫ) 
English | French | Arabic | Traditional Chinese | Simplified Chinese | Punjabi | Hindi | Spanish | 
Tagalog | Urdu | Vietnamese  
 
People with medical conditions 
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 

ਪਿਹਲ7 ਤH ਮੌਜੂਦ ਜ7 ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ7 ਜ7 ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ7 ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਿਰਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ 

ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.  ਉਪਲਬਧ ਿਵਕਲਪ7 ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ7ਦਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 

ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. 

 
Returning to school after an illness 
ਿਬਮਾਰੀ ਤW ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ 

ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਸਨੰੂ (ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜbਣਾ, ਵਗਦਾ ਨੱਕ ਜ7 ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾ.) ਲੱਛਣ7 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ7 

ਕੋਿਵਡ -19 ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਲੱਛਣ7 ਦੇ .ੁਰੂ ਹੋਣ ਤH ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਿਦਨ ਬੀਤ ਜਾਣ 

ਜ7 ਲੱਛਣ7 ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤH ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਸਨੰੂ ਲੱਛਣ7 ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣਾ ਪOਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ 

ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਿਕਸੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਵਜH ਨਹG 

ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ. 

 
Students who have pre-existing medical conditions with symptoms similar to COVID-19 
ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨb 7 ਦੀਆਂ ਪਿਹਲ7 ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ COVID-19 ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ7 ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ 

 
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜਦH ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਿਵਡ -19 ਜ7 ਿਕਸੇ ਪਿਹਲ7 ਤH ਜਾਣੀ 

ਜ7ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ (ਿਜਵF ਦਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖ7ਸੀ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ. 



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਜ7ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ7 ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤH ਪਿਹਲ7 ਇਹ ਪੁ.ਟੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹG ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਿਸਹਤ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਉਹ ਉਦH ਤਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨb 7 ਿਵਚ 

ਕੋਈ ਨਵF ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਨਹG ਹੰੁਦੇ.. 

 
If there is a case of COVID-19 at school 
ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ -19 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ 

ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦH: 

• ਕੋਵੀਡ -19 ਕੇਸ ਦੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੁ[ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ 

• ਕੋਵੀਡ -19 ਕੇਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

COVID-19 ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਨਕ.ਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੇ -12 ਸਕੂਲ7 ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾfਦਾ ਹੈ. 2 ਜ7 ਵਧੇਰੇ ਪੁ.ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ7 ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ (ਇੱਕ 14 ਿਦਨ7 ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਬਮਾਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪUਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ7 ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਸੀ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਕ.ੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ 

ਜਾਏਗੀ. 

 
ਜੇ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੁ.ਟੀਕਰਣ.ੀਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ7 ਏਐਚਐਸ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਸਕੂਲ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ: 
• ਲੱਛਣ ਕਦI ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਏ ਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 

• ਉਹਨL ਲੋਕL ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਹਨL ਨੰੂ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੀ ਪੇ[ਕ[ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜਨd L ਨP  ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ 

ਨਾਲ ਨP ੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਸਨP  COVID-19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਿਲਆ ਸੀ 

 
ਲੋਕ7 ਨੰੂ 14 ਿਦਨ7 ਲਈ ਸਵ-ੈਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜ7 

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਿਜਸਨ̀ ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਿਲਆ ਹੈ. 
• ਕੇਵਲ COVID-19 ਦੇ ਪੁ[ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕL ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕL ਦੇ 

ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹG ਹੈ. 

 
ਹਰ ਸਕੂਲ: 

• ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁ[ਟੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤL ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ. 

• ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵਚ ਿਸੱਖਣ ਜL ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਨd L ਨੰੂ ਸਵੈ – ਇਕLਤਵਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

• ਜੇ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ 2 ਜL ਵਧੇਰੇ COVID-19 ਕੇਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ  

• ਕੋਵੀਡ -19 ਕੇਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 



• ਏਐਚਐਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲLਕਣ ਕਰਨਗੇ ਤL ਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗNੇਡL ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪNਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜL ਕੇਸ ਦੀ ਪੁ[ਟੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ 

ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵ[ੇ[ ਿਸਫਾਰ[L ਪNਦਾਨ ਕਰਨਗੇ. 

• ਕੋਵੀਡ -19  ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 

https://www.alberta.ca/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx 

3. I think my child is sick and I am not sure what to do? 
 3. ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਨਹY ਪਤਾ ਿਕ ਮ> ਕੀ ਕਰQ? 

• ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾnਦਾ ਹੈ: 

ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾnਦਾ ਹੈ ਤL ਲੋੜGਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰ[ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਚਾਰਟ 

(ਿਚੱਤਰ D.3.1) ਦੀ ਵਰਤI ਕਰੋ. 

• ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤL ਉਸਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਿਦਨL ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Isolation requirements  ਇਕੱਲਤਾ ਲੋੜL ਤੇ ਜਾਓ 

ਿਚੱਤਰ D.3.1 

COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪਾਓ MyHealthRecords 

Watch: Dr. Hinshaw discuss COVID-19 symptoms 

ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਉਨb 7 ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸG ਇਸ ਦੀ ਿਸਫਾਰ. ਵੀ ਕਰਦੇ 

ਹ7 

ਬੁਖ਼ਾਰ 

ਖੰਘ 

ਸਾਹ ਚੜbਨਾ ਜ7 ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਿਵਚ ਮੁ.ਕਲ 

ਵਗਦਾ ਨੱਕ 

ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾ. 

ਉਨd L ਦੇ ਲੱਛਣ [ੁਰੂ ਹੋਣ ਤI ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਿਦਨL ਲਈ 

ਜL ਉਨd L ਦੇ ਲੱਛਣL ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ, ਜੋ 

ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੈ. 

 

ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਓ. Get 

tested for COVID-19. 
 
ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 

ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਦਾ ਕੋਈ 

ਜਾਣੂ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨਹG ਹੈ, ਤ7 ਉਦH 

ਤਕ ਘਰ ਰਹੋ ਜਦH ਤਕ ਲੱਛਣ ਦੂਰ 

ਨਹG ਹੰੁਦੇ. 

ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 

ਹਨ, ਤ7 ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ 

ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (ਏ.ਐ^ਚ.ਐ^ਸ.) 



ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ7 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. 

ਠੰਡ 

ਦੁਖਦਾਈ ਿਨਗਲਣਾ 

ਬੰਦ ਨੱਕ 

ਿਸਰ ਦਰਦ 

ਮਾਸਪੇ.ੀ ਜ ਸੰਯੁਕਤ ਦਰਦ 

ਬੀਮਾਰ, ਥਕਾਵਟ ਜ7 ਗੰਭੀਰ 

ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ 

ਪੇਟ ਅਤੇ ਆੰਤ ਦੇ ਲੱਛਣ 

(ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਜ7 

ਭੁੱ ਖ ਦਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ 

ਨੁਕਸਾਨ) 

ਗੰਧ ਜ7 ਸੁਆਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ 

(ਕੰਨਜਕਿਟਵਾਇਿਟਸ)) 

ਇਨb 7 ਲੱਛਣ7 ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ7 ਨਹG ਹਨ, ਹਾਲ7ਿਕ, ਜਦH 

ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਨਹG ਚਲੇ ਜ7ਦੇ, ਉਦH ਤਕ ਘਰ 

ਰਹੋ. 

ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਓ. Get 

tested for COVID-19. 
 
ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 

ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਦਾ ਕੋਈ 

ਜਾਣੂ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨਹG ਹੈ, ਤ7 ਉਦH 

ਤਕ ਘਰ ਰਹੋ ਜਦH ਤਕ ਲੱਛਣ ਦੂਰ 

ਨਹG ਹੰੁਦੇ. 

ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 

ਹਨ, ਤ7 ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ 

ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (ਏ.ਐ^ਚ.ਐ^ਸ.) 

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ7 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. 

 
• ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਲੱਛਣL ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਕ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜL 

ਦੂਿਜਆਂ ਤI ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ. 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਇਹ ਸੁਿਨ[ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹੈ) 
https://www.alberta.ca/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx 



4. Should I send my child back to school or not? 
4. ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ@ ਨਹO? 

 
ਏਐਚਐਸ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪUੋਿਵੰ.ੀਅਲ ਭਾਈਵਾਲ7 ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ. 

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ7 ਲਈ ਸਰੋਤ: 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ, ਜL ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਏਐਚਐਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਨਹG 

ਕੀਤਾ ਜLਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੁ[ਟੀਕਰਣ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨP ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜL COVID-19 ਜL ਫਲੂ 

ਵਰਗੇ ਲੱਛਣL ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ -19 ਦਾ ਕੋਈ ਪੁ[ਟੀਕਰਣ ਕੇਸ ਹੈ. ਏਐਚਐਸ 

ਨP ੜਲੇ ਸੰਪਰਕL ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਜI ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਿਮਲ 

ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣL ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨd L ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤI ਘਰ ਰੱਖਣਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹG ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ. 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪN[ਨ ਹਨ, ਤL ਹੈਲਥ ਿਲੰਕ ਨੰੂ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਅ, ਜL ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤL ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 

ਅਿਧਆਪਕ ਜL ਸਕੂਲ ਪNਬੰਧਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਆਮ ਪN[ਨL ਦੇ ਜਵਾਬL ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਵੇਖੋ: 

               Back to School During Covid-19: FAQ 
 

E. Low-Income Families, Small Businesses, and the Self-
Employed  

E.  ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀ 

1. I need financial support 
 1.   ਮੈਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

 
Emergency financial assistance:  
ਐਮਰਜ>ਸੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: 



ਜੇ ਤੁਸG ਿਕਸੇ ਅਚਾਨਕ ਐਮਰਜOਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ7 ਤੁਸG ਐਮਰਜOਸੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਤੁਸG ਸਹਾਇਤਾ ਪUਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦH: 
• ਸਿਥਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤI ਬਾਹਰ ਅਣਿਕਆਸੀ ਹਾਲਤL ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਿਸਹਤ ਜੋਖਮ ਪੇ[ ਕਰਦੀ 

ਹੈ, 

ਅਤੇ 

• ਤੁਸG ਦੂਜੇ ਸਰੋਤL ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪNਾਪਤ ਨਹG ਕਰ ਸਕਦੇ ਜL ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੇ-ਚੈyਕ ਜL ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਬੈਨੀਿਫਟ ਚੈਕ ਤੱਕ 

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹG ਕਰ ਸਕਦੇ. 

 
What’s covered? 
ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ? 

 ਇਹ ਭੱਤਾ ਹੇਠ7 ਿਲਿਖਆ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਭੋਜਨ 

• ਕਪੜੇ 

• ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

• ਆਵਾਜਾਈ 

• ਨੁਕਸਾਨ ਜਮdਾ 

• ਅਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇ[ 

• ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਕਾਏ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਮੁੜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਤI ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਹੂਲਤL ਦੇ ਬਕਾਏ 

ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 

• ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਦਖਲੀ ਭੁਗਤਾਨL ਿਵਚ ਇਕ ਤI ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ4ਦੀ ਹੈ ਤL 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 

•  
ਿਵੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਪੰਨਾ ਦੋ 'ਤੇ ਐਮਰਜOਸੀ ਲੋੜ7 ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰ7 ਪUਕਾ.ਤ ਹਨ:  Financial Benefits 

Summary 
 
Costs that may be covered, but must be repaid include: 
ਖਰਚੇ ਜੋ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਮੁੜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: 

• ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ 

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 

• ਲੋੜ ਦਾ ਸਬੂਤ 

 
You must provide proof of need, such as: 



ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਜਵF ਿਕ: 
• ਬਕਾਇਆ ਿਬਆਨ ਜL ਬੇਦਖਲੀ ਨ� ਿਟਸ 

• ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਕਾਏ ਲਈ ਇਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਿਬੱਲ ਜL ਿਬਆਨ 

• ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਤI ਸਬੂਤ ਿਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਜਵc ਿਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਇਿਰੰਗ ਨ� ਿਟਸ 

 
Eligibility: 
ਯੋਗਤਾ: 

ਤੁਸG ਐਮਰਜOਸੀ ਲੋੜ7 ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ: 

• ਤੁਸG ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋ 

• ਤੁਸG ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਲਬਰਟਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ-ਸਮF, ਥੋੜbੇ ਸਮF ਦੀ ਐਮਰਜOਸੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲੋੜGਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹG ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜOਸੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨ̀ ਤH ਵੱਧ ਨਹG ਰਹੇਗੀ. 

• ਤੁਸG ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪUੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ7 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ 

 
How to apply: 
ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵF ਦੇਣੀ ਹੈ: 

 
General information 
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭ - ਅਲਬਰਟਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕFਦਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ: 

ਸਮ7: ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤH .ਾਮ 8:00 ਵਜੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਤH .ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਿਵਧਾਨਕ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ) 

ਟੋਲ ਫUੀ: 1-877-644-9992 

ਈਮੇਲ: css.ascc@gov.ab.ca 

 
ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਕਲਾਇੰਟਸ - ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

• ਜੇ ਐਮਰਜOਸੀ ਿਨਯਮਤ ਘੰਿਟਆਂ ਤH ਬਾਹਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ7 ਤੁਸG 24- ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕFਦਰ ਨੰੂ 1-866-644-

5135 'ਤੇ ਟੌਲ ਫUੀ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੇਠ7 ਉਹ ਚੀਜ਼7 ਲਈ ਵੇਖੋ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ 

ਕFਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

 
 ਕੁਝ ਫਾਇਿਦਆਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕPਦਰ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - 

ਹੇਠQ ਵੇਰਵੇ ਵੇਖ.ੋ 

 
ਜੇ ਤੁਸY ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜ>ਸੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ: 

• ਭੋਜਨ 



• ਦਵਾਈ 

• ਕਪੜੇ 

• ਅਸਥਾਈ ਪਨਾਹ 

• ਐਮਰਜ4ਸੀ ਬੇਿਸਕ ਡ4ਟਲ 

 
24-ਘੰਟੇ ਐਮਰਜOਸੀ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕFਦਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਉਪਲਬਧ 24/7): 

• ਟੋਲ ਫNੀ: 1-866-644-5135 

• ਟੀਟੀਵਾਈ ਟੌਲ ਫNੀ: 1-800-232-7215 (ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ) 

• ਫੈਕਸ: 780-422-9681 

• ਈਮੇਲ: hs.iscc@gov.ab.ca (ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ 1-3 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ) 

 
 

Income Support Contact Centre 
ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕPਦਰ: 

ਤੁਸG ਹੁਣ ਇੰਟਰਾਕ ਈ-ਟU7ਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜOਸੀ ਭੋਜਨ ਲਾਭ ਪUਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ 

ਕFਦਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦH ਤੁਸG ਲੋੜGਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਲOਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁ.ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕFਦਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ.  

 
 ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪUਿਕਿਰਆ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈ ਐਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜOਸੀ ਲਾਭ7 ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ 

ਿਦਓ.https://www.alberta.ca/emergency-financial-assistance.aspx 

  
Income Support 
ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਲਾਗਤ7 ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤ7 

ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ7 ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸG ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ 

ਪUੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪUਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ.  

ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪU.ਨ7 ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. 

ਜੇ ਤੁਸG ਨਹG ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਿਕਵF ਪਹੰੁਚਣਾ ਹੈ, ਤ7 ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਜ7 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਰਕਸ ਸOਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  

 Alberta Supports or Alberta Works Centre. 
  
  
Alberta Supports Contact Centre 
ਅਲਬਰਟਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕFਦਰ: 



ਮੁੱ ਖ ਅਲਬਰਟਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕFਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ: 

ਸਮ7: ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤH 8 ਵਜੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਤH .ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਖੱੁਲੇ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ) 

ਟੋਲ ਫUੀ: 1-877-644-9992 

ਈਮੇਲ: css.ascc@gov.ab.ca 

 
24-ਘੰਟੇ ਐਮਰਜOਸੀ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕFਦਰ: 

.ਰਨ, ਭੋਜਨ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ  ਬੁਿਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ7 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮਰਜOਸੀ ਿਵੱਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪUਾਪਤ ਕਰੋ. 

- ਘੰਟੇ: 24/7 

- ਟੋਲ ਫUੀ: 1-866-644-5135 

- ਫੈਕਸ: 780-422-9681 

- ਈਮੇਲ: css.iscc@gov.ab.ca   

 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ7, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੇ ਲਈ 

ਪੈਸੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
- ਬੁਿਨਆਦੀ ਖਰਚੇ ਿਜਵc ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਆਸਰਾ 

- ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ childcare 

- ਖਾਸ ਭੋਜਨ special diets 

- ਸਹੂਲਤ ਕੁਨU ਕ[ਨ ਫੀਸ utility connection fees 

- ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਖਰਚੇ  work-related expenses 

- ਅਚਾਨਕ ਐਮਰਜ4ਸੀ unexpected emergencies 

- ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਖਰਚੇ costs to leave family violence 

- ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖਰਚੇ school expenses for children 

  
  
ਿਵੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਖੇਪ  Financial Benefits Summary   ਉਪਲਬਧ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭ7 ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਥਾਰ 

ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

  
ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪUਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਪUਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵL employment services 

- ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪNਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ help receiving child support 

 



Working while receiving income support 
ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪGਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪUਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਲਈ ਉਤ.ਾਹਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ. ਤੁਸG ਆਪਣੀ 

ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭ7 ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਿਸਰਫ 

ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜ7ਦਾ ਹੈ. 

 
Contact 
ਸੰਪਰਕ 

ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪU.ਨ7 ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. 

ਜੇ ਤੁਸG ਨਹG ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਿਕਵF ਪਹੰੁਚਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਜ7 ਅਲਬਰਟਾ 

ਵਰਕਸ ਸOਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  Alberta Supports or Alberta Works Centre. 

 
ਅਲਬਰਟਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕFਦਰ: 

ਮੁੱ ਖ ਅਲਬਰਟਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕFਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ: 

- ਸਮ7: ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤH 8 ਵਜੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਤH .ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਖੱੁਲੇ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ) 

- ਟੋਲ ਫUੀ: 1-877-644-9992 

- ਈਮੇਲ: css.ascc@gov.ab.ca 

- 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜOਸੀ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕFਦਰ 

 
24-ਘੰਟੇ ਐਮਰਜ>ਸੀ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕPਦਰ: 

.ਰਨ, ਭੋਜਨ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ  ਬੁਿਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ7 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮਰਜOਸੀ ਿਵੱਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪUਾਪਤ ਕਰੋ: emergency financial assistance 

- ਘੰਟੇ: 24/7 

- ਟੋਲ ਫUੀ: 1-866-644-5135 

- ਫੈਕਸ: 780-422-9681 

- ਈਮੇਲ: css.iscc@gov.ab.ca 

 
Eligibility 
ਯੋਗਤਾ 

ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪUਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸG ਇਨb 7 

ਮਾਪਦੰਡ7 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ7 ਤੁਸG ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪUਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ. 



 
Age and residency 
ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਨਵਾਸ 

ਤੁਸG: 

- ਅਲਬਰਟਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ 

- ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ 

- ਕੈਨ̀ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ, ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ, .ਰਨਾਰਥੀ ਜ7 .ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ 

 
Financial 
ਿਵੱਤੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ: 

- ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ7 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤH ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ 

- ਆਮਦਨੀ ਜ7 ਜਾਇਦਾਦ ਹੇਠ7 ਤH ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ: 

   $ 5,000 ਪUਤੀ ਬਾਲਗ ਆਰ ਆਰ ਐਸ ਪੀ ਿਵਚ 

   ਵਾਹਨ7 ਿਵਚ $ 10,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ 

- ਆਮਦਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਾਭ7 ਤH ਵੱਧ ਨਹG ਹੈ  

- ਨਕਦ ਜ7 ਬਚਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤH ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਸੀਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਰ 

ਲਾਭ ਜੋ ਤੁਸG ਪUਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਿਤੰਨ ਗੁਣਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ)  

- ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਪUੋਗਰਾਮ7 ਜੋ ਤੁਸG ਪUਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ (ਿਜਵF 

ਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ) 

 
Ability to work 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚH ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੁਸG: 

- ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਹੋ 

- ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹG ਕਰ ਰਹੇ 

- ਥੋੜੇ ਸਮF ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

- ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 

- ਗੰਭੀਰ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ7 ਜ7 ਹੋਰ ਿਚੰਤਾਵ7 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤH ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ 

 
Information and planning 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 



ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

- ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮOਬਰ7 ਲਈ ਿਨ^ਜੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪUਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

- ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  ਵੇਖੋ Income Support Online Policy Manual 

  
How to apply: 
ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵF ਦੇਣੀ ਹੈ: 

 
Step 1. Fill out an application 
ਕਦਮ 1. ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ 

ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇ.ਨ ਪUਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਹਨ: 
- ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ 

Apply online 
- ਫਾਰਮ ਭਰੋ 

ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇ[ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ  Income Support Application Formਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਲਬਰਟਾ 

ਸਪੋਰਟਸ ਜL ਅਲਬਰਟਾ ਵਰਕਸ ਸ4ਟਰ ਿਵਚ ਿਲਆਓ Alberta Supports or Alberta Works Centre. 

- ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇ[ਨ 

ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਜL ਅਲਬਰਟਾ ਵਰਕਸ ਸ4ਟਰ ਤI ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਚੁਣੋ, ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕcਦਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰੋ. Alberta Supports or Alberta Works Centre. 

 
Step 2. Meet with an Income Support worker 
ਕਦਮ 2. ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ 

 
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦH ਤੁਸG ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮbਾ ਕਰ ਲOਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ7 ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇ. ਪUਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਿਜਵF 

ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ7ਦਰੇ ਲਈ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਿਕਵF ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

 
ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਇਨb 7 ਦਸਤਾਵੇਜ਼7 ਨੰੂ ਿਲਆਓ 

- ਪਛਾਣ 

- ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਬੂਤ 

- ਬOਿਕੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ 

- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ 



- ਡਾਕਟਰੀ ਫਾਰਮ (ਜੇ ਤੁਸG ਕੰਮ ਨਹG ਕਰ ਸਕਦੇ) 

- ਇਮੀਗUੇ.ਨ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜੇ ਤੁਸG ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲ7 ਿਵੱਚ ਕਨ̀ਡਾ ਆਏ ਹੋ 

 
ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪUਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਮਰਜOਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ7 

ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ 2 ਿਦਨ7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

https://www.alberta.ca/emergency-financial-assistance.aspx 

2. I need help paying my utility bills 
2. ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ (ਯੂਿਟਿਲਟੀ) ਿਬੱਲQ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 

  
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ7 ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪUਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ7 ਹਨ, ਤ7 ucahelps@gov.ab.ca ਨੰੂ 

ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜ7 310-4822 (ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ) ਜ7 780-644-5130 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. 

 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ̀ 90 ਿਦਨ7 ਦਾ ਯੂਿਟਿਲਟੀ ਿਬੱਲ ਮੁਲਤਵੀ ਪUੋਗਰਾਮ ਪੇ. ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਿਬੱਲ7 

ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹG ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ7 ਲਈ ਿਵਰਾਮ ਹੈ. 

https://www.auc.ab.ca/Pages/short-term-billing-assistance.aspx 

3. Where can I get free food? 
3.  ਮੈਨੰੂ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਿਕੱਥI ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 
 
ਫੂਡ ਬOਕ,  ਭੋਜਨ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ7 ਵੇਖੋ 

 
ਵੈ^ਬਸਾਈਟ: https://www.albertahealthservices.ca/nutrition/Page16163.aspx 

   
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰਨ ਤH ਬਾਅਦ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨ7 ਸਥਾਨ7 

ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਪੇ. ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬOਕ ਭੋਜਨ ਪUਦਾਨ ਕਰਨ ਤH ਪਿਹਲ7 ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ 

ਪੱੁਛਣਗੇ. ਕਾਲ ਕਰਨ ਤH ਪਿਹਲ7 ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਿਕਰਾਇਆ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਯੂਿਟਿਲਟੀ ਿਬੱਲ .ਾਮਲ ਹਨ. 

4. How can I avoid eviction? 
4. ਮ> ਬੇਦਖਲੀ ਤI ਿਕਵC ਬਚ ਸਕਦਾ ਹ@? 



ਬੇਦਖਲੀ ਉਦH ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦH ਸਮF ਿਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹG ਕੀਤੀ ਜ7ਦੀ. ਇਸ ਤH ਬਚਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮF ਿਸਰ 

ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵੇਖੋ. 

https://www.alberta.ca/alberta-supports.aspx  
 
ਜੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ COVID-19 ਕਾਰਨ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰ. ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ7 ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ 

ਿਕਰਾਏਦਾਰ7 ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ7 ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ.. ਕਰਨ ਦੀ 

ਿਸਫਾਰ. ਕਰਦੀ ਹੈ https://www.alberta.ca/rental-evictions.aspx#toc-0 

 

5. I am evicted and have nowhere to go. 
5. ਮੈਨੰੂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਕਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗSਾ ਨਹO ਹੈ. 

- ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਵL ਿਕਰਾਇਆ ਲੱਭੋ, ਵੈਬਸਾਈਟL 'ਤੇ ਜਾਓ: https://www.rentfaster.ca/   

- ਦੋਸਤL ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤI ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਓ 

- ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤL ਜL ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ 

- ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਦਖਲੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿ[[ ਕਰੋ 

  https://www.alberta.ca/rental-evictions.aspx#toc-4  
- ਸਰੋਤL ਲਈ 211 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

- ਥੋੜੇ ਸਮc ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਆਸਰਾ ਲੱਭੋ 

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

F Temporary Residents of Alberta 

F. ਐਲਬਰਟਾ ਦ ੇਟੈਪਰਾਰੀ  ਰੈਜ਼ੀਡ"ਟਸ  

1. I need grocery delivery 
1. ਮੈਨੰੂ ਕਿਰਆਨ̀ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 

 
ਤੁਹਾਡੇ .ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕਿਰਆਨ̀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ7 ਦੀ ਸੂਚੀ: 

ਤੁਸG ਕਿਰਆਨ̀ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣਾ .ੁਰੂ ਕਰਨ ਤH ਪਿਹਲ7 ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲbੋ   

 
Calgary, North East 
ਕੈਲਗਰੀ, ਨੌਰਥ ਈਸਟ 

Real Canadian Superstore 
ਰੀਅਲ ਕੈਨ̀ਡੀਅਨ ਸੁਪਰਸਟੋਰ 



- ਪਤਾ:3633 Westwind Dr NE unit 100, Calgary, AB T3J 5K3 

- ਫੋਨ: (403) 590-3319 

- ਵੈyਬਸਾਈਟ: https://www.realcanadiansuperstore.ca/store-locator 

 
Real Canadian Superstore 
ਰੀਅਲ ਕੈਨ̀ਡੀਅਨ ਸੁਪਰਸਟੋਰ 

 
- ਪਤਾ: 3575 20 Ave NE, Calgary, AB T1Y 6R3 

- ਫੋਨ: (403) 280-8222  

- ਵੈyਬਸਾਈਟ: https://www.realcanadiansuperstore.ca/store-locator 

  
Calgary, North West 
ਕੈਲਗਰੀ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ 

Real Canadian Superstore 
ਰੀਅਲ ਕੈਨ̀ਡੀਅਨ ਸਪੁਰਸਟੋਰ 

 
- ਪਤਾ: 7020 4 St NW, Calgary, AB T2K 1C4 

- ਫੋਨ: (403) 516-8519 

- ਵੈyਬਸਾਈਟ: https://www.realcanadiansuperstore.ca/store-locator 

 
Walmart Supercenter 
ਵਾਲਮਾਰਟ ਸੁਪਰਸ>ਟਰ 

- ਪਤਾ: 35 Sage Hill Gate NW, Calgary, AB T3R 0S4 

- ਫੋਨ: (587) 230-8411 

- ਵੈyਬਸਾਈਟ: https://www.walmart.ca/en/grocery/N-117 

  
Calgary, South west 
ਕੈਲਗਰੀ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ 

Real Canadian Superstore 
ਰੀਅਲ ਕੈਨ̀ਡੀਅਨ ਸੁਪਰਸਟੋਰ 

 
- ਪਤਾ: 10505 Southport Rd SW, Calgary, AB T2W 3N2 

- ਫੋਨ: (403) 225-6223 

- ਵੈyਬਸਾਈਟ  https://www.realcanadiansuperstore.ca 

 



Walmart Supercenter 
ਵਾਲਮਾਰਟ ਸੁਪਰਸ>ਟਰ 

- ਪਤਾ: 1212 37 St SW, Calgary, AB T3C 1S3 

- ਫੋਨ: (403) 242-2205 

- ਵੈyਬਸਾਈਟ: https://www.walmart.ca/en/grocery/N-117 

  
Calgary, South East 
ਕੈਲਗਰੀ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ 

Real Canadian Superstore 
ਰੀਅਲ ਕੈਨ̀ਡੀਅਨ ਸੁਪਰਸਟੋਰ 

- ਪਤਾ: 20 Heritage Meadows Way SE #100, Calgary, AB T2H 3C1 

- ਫੋਨ: (403) 692-6220 

- ਵੈyਬਸਾਈਟ: https://www.realcanadiansuperstore.ca/store-locator 

 
Walmart Supercenter 
ਵਾਲਮਾਰਟ ਸੁਪਰਸ>ਟਰ 

- ਪਤਾ: 4705 130 Ave SE, Calgary, AB T2Z 4J2 

- ਫੋਨ: (403) 726-0430 

- ਵੈyਬਸਾਈਟ  https://www.walmart.ca/en/grocery/N-117 

  
Edmonton 
ਐਡਮੰਟਨ 

Real Canadian Superstore 
ਰੀਅਲ ਕੈਨ̀ਡੀਅਨ ਸੁਪਰਸਟੋਰ 

 
- ਪਤਾ: 1155 Windermere Way SW, Edmonton, AB T6W 2B6 

- ਫੋਨ : (780) 438-9235 

- ਵੈyਬਸਾਈਟ: https://www.realcanadiansuperstore.ca/store-locator 

 
Walmart Supercenter 
ਵਾਲਮਾਰਟ ਸੁਪਰਸ>ਟਰ 

 
- ਪਤਾ: 18521 Stony Plain Rd, Edmonton, AB T5S 2V9 

- ਫੋਨ: (780) 487-8626 

- ਵੈyਬਸਾਈਟ: https://www.walmart.ca/en/grocery/N-117 



 
Real Canadian Superstore 
ਰੀਅਲ ਕੈਨ̀ਡੀਅਨ ਸੁਪਰਸਟੋਰ 

 
- ਪਤਾ: 9711 23 Ave NW, Edmonton, AB T6N 1K7 

- ਫੋਨ : (780) 490-3918 

- ਵੈyਬਸਾਈਟ: https://www.realcanadiansuperstore.ca/store-locator  

 
ਜੇ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ7 ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ7 ਦੋਸਤ ਉਹਨ7 ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨ̀ੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤ7 ਉਹ ਉਹਨ7 ਨੰੂ 

ਗUੋਸਰੀਜ਼ ਿਲਓਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ, ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਨਵF .ਿਹਰ ਜ7 ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਹG 

ਜਾਣਦੇ ਤ7 ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ੋਿਪੰਗ ਵਰਗੇ ਿਵਕਲਪ7 ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

 
Finder Canada  ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ7 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. 

 
 
Here are some options across Alberta during the coronavirus outbreak, 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪUਕੋਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਵਕਲਪ ਹਨ. 

 
• Save-On-Foods ਕੋਲ ਿਪਕ ਅਪ ਿਵਕਲਪ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਪNਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਐਡਿਮੰਟਨ, ਐਡਰੀ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਰੇਡ ਡੀਅਰ [ਾਮਲ ਹਨ. 

•  SPUD.ca ਐਡਿਮੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਿਵਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਆਰਗੈਿਨਕ ਗNੋਸਰੀਜ਼ ਪNਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

• ਕੈਲਗਰੀ ਿਵਚ, Cultivatr  ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕL ਤI ਤਾਜ਼ੇ ਕਿਰਆਨP , ਮੀਟ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ  ਪNੋਿਡਊਸ ਪਹੰੁਚਾnਦੀ ਹੈ.  

ਔਨਲਾਈਨ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਕੁਝ ਿਦਨL ਬਾਅਦ ਆnਦੇ ਹਨ. 

•  The Organic Box ਇਸੇ ਤਰdL ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦL ਨੰੂ ਗNੇਟਰ ਐਡਿਮੰਟਨ ਖੇਤਰ, ਕੈਲਗਰੀ, ਬੋ ਵੈਲੀ 

ਅਤੇ other cities across Alberta ਿਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ. 

• ਪਿਰਵਾਰਕ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ The Grocery Link ਕੈਲਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਰੀਅਲ ਕੈਨP ਡੀਅਨ ਸੁਪਰਸਟੋਰ, 

ਵਾਲਮਾਰਟ, ਹੋਲਸੇਲ ਕਲੱਬ, ਲੋਬਲਾਜ਼ ਿਸਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੇਵ ਆਨ ਫੂਡਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਟੋਰL ਤI ਕਿਰਆਨP  (ਗNੋਸਰੀਜ਼) ਦੀ 

ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

Tips for online grocery shopping 
ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਰਆਨT  ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 

 
• Make a list 
• ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ 



ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ (ਵਰਚੁਅਲ) ਕਾਰਟ ਿਵਚ ਚੀਜ਼L ਪਾਉਣ ਤI ਪਿਹਲL ਇਕ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. ਜਦI ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਕNੀਨ ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ 

ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤL ਅਕਸਰ ਉਨd L ਚੀਜ਼L ਨੰੂ ਖਰੀਦਣਾ [ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜLਦਾ ਹੈ ਿਜਨd L ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹG 

ਹੰੁਦੀ. 

 
 

• Be flexible  
• ਲਚਕਦਾਰ ਬਣੋ 

ਕਿਰਆਨP  ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰL ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ "ਬਦਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ" ਿਵਕਲਪ  ਿਮਲੇਗਾ. ਇਸਦਾ 

ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਉਤਪਾਦ ਭੰਡਾਰ ਤI ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤL ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸਦਾ ਿਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਿਵਕਲਪ 

ਦੱਿਸਆ ਜਾਏਗਾ. ਜੇ ਤੁਸG ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸG ਿਵਕਲਿਪਕ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲ4ਦੇ ਹੋ ਤL ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨd L ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮL 

ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼L ਪNਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨd L ਦੀ ਤੁਸG ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸG ਬਦਲ ਦੀ 

ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਿਵਚ ਅਰਾਮਦੇਹ ਨਹG ਹੋ, ਤL ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਤI ਜL ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਤI ਆਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. 

 
• Order ahead of time 
• ਸਮc ਤI ਪਿਹਲL ਆਰਡਰ ਕਰੋ 

ਿਜਵc ਿਕ `ਪਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜL ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤI ਪਿਹਲL ਆਰਡਰ ਕਰੋ. ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ 

ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਲੀਵੇਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹG ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 

ਉਮੀਦ ਨਾਲI ਿਕਤੇ ਅੱਗੇ ਧੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 
• Practice proper safety techniques 
• ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕL ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ 

ਜੇ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤL ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਤ ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼L ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਵL ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਵL ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਕਨU ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨP  ਉਨd L ਦੀ ਵੈyਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਿਦੱਤੀ 

ਹੈ.  The Government of Canada 

 
ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਰਆਨ̀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੁਆਰFਟੀਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤH ਇਲਾਵਾ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ7 

ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. 

https://startright.scotiabank.com/article-covid19-shopping.html 
  

2. My study permit/work permit is going to expire 
2. ਮੇਰਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ / ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 



 
ਕੋਵਡ ਦੇ 19 ਪUਭਾਵ: ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸG ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਅਿਧਐਨ (ਸਟੱਡੀ) 

ਕਰਨ ਲਈ ਜ7 ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਿਟUਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਨਹG ਹੈ. 

 
Students: 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ: 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਐਨ (ਸਟੱਡੀ) ਪਰਿਮਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤ7 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਿਵਕਲਪ ਹਨ: 
 

Option 1 
You may be able to extend your study permit, if you want to continue studying. 
 
ਿਵਕਲਪ 1 

ਜੇ ਤੁਸY ਅਿਧਐਨ (ਸਟੱਡੀ) ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤQ ਤੁਸY ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ (ਸਟੱਡੀ) ਪਰਿਮਟ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

 
About the process:  
ਪUਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ: 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਐਨ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦH ਪੜbਨਾ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ 

ਕਨ̀ਡਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ. ਤੁਸG ਆਪਣੇ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨ̀ ਿਵੱਚ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਐਨ ਪUੋਗUਾਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਅਤੇ 90 ਿਦਨ7 ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਵਾਧੂ 90 ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਕਨ̀ਡਾ ਛੱਡਣ ਜ7 ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇ. ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ7 ਿਦੰਦੇ ਹਨ. 

 
When to apply:   
ਅਰਜ਼ੀ ਕਦW ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ: 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤH ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਿਦਨ ਪਿਹਲ7 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਿਨ.ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਉਸੇ ਸਮF ਖਤਮ ਨਹG ਹੰੁਦੀ. 

ਤੁਸG ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤH ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ ਨੰੂ ਵਧਾ ਨਹG ਸਕਦੇ. ਜੇ 

ਤੁਸG ਆਪਣੇ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤH ਪਿਹਲ7 ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ7 ਤੁਸG ਉਸੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕਨ̀ਡਾ ਿਵਚ 

ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦH ਤਕ ਅਸG ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹG ਲOਦੇ. ਜੇ ਤੁਸG ਕਨ̀ਡਾ ਤH ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ 

ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਮਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ ਪਰਿਮਟ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

 
How to apply:  



ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵF ਦੇਣੀ ਹੈ: 

ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ ਪਰਿਮਟ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤH ਪਿਹਲ7, ਇਹ ਸੁਿਨ.ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਤੇ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ ਪਰਿਮਟ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ  

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

 
Find out how to apply and restore your status 

 
Step 1: make sure you have what you need 
ਕਦਮ 1: ਇਹ ਸੁਿਨXਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 

To apply online, you’ll need: 
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼L ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟNਾਿਨਕ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਜL ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ 

• ਵੈਧ ਕNੈਿਡਟ credit ਜL ਡੈਿਬਟ debit ਕਾਰਡ 

 
Step 2: read the instruction guide 
ਕਦਮ 2: ਿਨਰਦੇX ਗਾਈਡ ਪੜZ ੋ

ਭਾਵF ਤੁਸG ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤH ਪਿਹਲ7 read the instruction 

guide ਪੜbਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਗਾਈਡ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਿਕਵF ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 
Step 3: prepare your answers for the online tool 
ਕਦਮ 3:  ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਿਤਆਰ ਕਰੋ 

ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤH ਪਿਹਲ7, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਪU.ਨ7 ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਅਸG ਤੁਹਾਡੇ 

ਜਵਾਬ7 ਦੀ ਵਰਤH ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਿਨਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈ^ਕਿਲਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ7. 

 
Step 4: know the fees you have to pay 
ਕਦਮ 4: ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸQ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ੋ

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸ7 ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸG ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ 

.ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੀ ਪUੋਸੈਿਸੰਗ ਫੀਸ .ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ. 

 
Step 5: create your online account or sign in 
ਕਦਮ 5: ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਜ7 ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ 

 ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਤੁਸG ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
• ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸL ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

• ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮdL ਕਰਨ ਲਈ 



• ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪNਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

 
How applying online helps you 
ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵF ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਕੋਈ ਕੋਰੀਅਰ ਫੀਸ ਜL ਮੇਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਸਮL ਨਹG — ਅਸG ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਨU -ਪੱਤਰ ਪNਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹL. 

• ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

• ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੁਿਨ[ਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਜਮdਾ ਕਰਨ ਤI ਪਿਹਲL ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 

ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. application is complete 

• ਤੁਸG ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮdL ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜੇ ਅਸG ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱੁਛਦੇ ਹL). 

• ਤਸG ਿਸੱਧੇ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪNਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. 

 
If you can’t apply online 
ਜੇ ਤੁਸG ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹG ਦੇ ਸਕਦੇ 

ਤੁਸG ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮb7 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ: 
• ਤੁਸG ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹG ਦੇ ਸਕਦੇ 

• ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 

 
What to do if you can’t apply online 
 

• ਅਿਧਐਨ (ਸਟੱਡੀ) ਪਰਿਮਟ (ਐਕਸਟ4[ਨL ਸਮੇਤ): $ 150 

• ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ: $ 350 

• ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸਮL - 52 ਿਦਨ 

 
(https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada) 

 
Option 2 
You may be eligible to apply for a post-graduation work permit (PGWP), if you completed 
your study program. 
ਿਵਕਲਪ 2 

ਜੇ ਤੁਸY ਆਪਣਾ ਅਿਧਐਨ ਪGੋਗGਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਤQ ਤੁਸY ਪੋਸਟ ਗGੈਜੂਏXਨ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ 

(ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

About the process:  
ਪUਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ: 

ਜੇ ਤੁਸG ਪੋਸਟ-ਗUੈਜੂਏ.ਨ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਪUੋਗਰਾਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤ7 ਤੁਸG ਤ7 ਵੀ ਪੋਸਟ ਗUੈਜੂਏ.ਨ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ 

(ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਪUਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਲਾਸ7 



ਿਸਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵੰਟਰ ਸਪਿਰੰਗ ਜ7 ਸਮਰ ਦੇ 2020 

ਸਮੈਸਟਰ7 ਦੌਰਾਨ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜbਾਈ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਜ7 ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. 

 
If you’re outside of Canada  
ਜੇ ਤੁਸG ਕਨ̀ਡਾ ਤH ਬਾਹਰ ਹੋ 

ਤੁਸG ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ ਤ7 ਹੈ ਪਰ ਤੁਸG ਇਸ ਸਮF ਕਨo ਡਾ ਨਹG 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

 
ਜੇ ਤੁਸG ਆਪਣਾ ਪUੋਗਰਾਮ .ੁਰੂ ਕਰਨ ਤH ਪਿਹਲ7 ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ (ਸਟੱਡੀ) ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ 

 
 ਸਪਿਰੰਗ 2020 ਤH ਕੈਨ̀ਡਾ ਤH ਬਾਹਰ ਪੀ ਜ਼ੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਨੰੂ ਹੁਣ ਨੰੂ ਪੀ ਜ਼ੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ 

ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਲ ਿਗਿਣਆ ਜ7ਦਾ ਹੈ. (ਇਸਤH ਪਿਹਲ7, ਿਸਰਫ ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ ਿਮਲਣ ਤH ਬਾਅਦ 

ਔਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਦਾ ਸਮ7 ਹੀ ਿਗਿਣਆ ਜ7ਦਾ ਸੀ) 

 
30 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤਕ ਜੇ ਤੁਸG ਪੀ ਜ਼ੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਨ̀ਡਾ ਤH ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ7 ਇਹ 

ਸਮ7 ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤH ਨਹG ਕਿਟਆ ਜਾਏਗਾ. 

 
How much of your program you can complete online? 
ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੰਨਾ ਪGੋਗਰਾਮ ਤੁਸY ਔਨਲਾਈਨ  ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੰਨਾ ਪUੋਗਰਾਮ ਤੁਸG ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸG ਕਦH 

ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਐਨ ਪUੋਗUਾਮ ਿਕੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ. 

 
You’re taking a short-term program that started between May and September 2020 
ਤੁਸY ਇੱਕ ਥੋੜZੇ ਸਮP ਦੇ ਪGੋਗਰਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ Xੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 

ਤੁਸG ਆਪਣੇ ਪUੋਗਰਾਮ ਦਾ 100% ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪUੋਗਰਾਮ 8 ਤH 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸG ਆਪਣੀ ਪੜbਾਈ ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ .ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

 
You’re taking a program that is 12 months or longer, or you started a short-term program 
before May 2020 
ਤੁਸY ਇੱਕ ਪGੋਗਰਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਜQ ਇਸਤW ਵੱਧ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਜQ ਤੁਸY ਮਈ 2020 ਤW ਪਿਹਲQ ਇੱਕ 

ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਪGੋਗਰਾਮ ਦੀ Xੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਤੁਸG ਆਪਣੇ ਪUੋਗਰਾਮ ਦਾ 50% ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (30 ਅਪUੈਲ, 2021 ਤੱਕ). ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪUੋਗਰਾਮ 

ਦਾ ਬਾਕੀ  50% ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

 



You’re completing 2 study programs 
ਤੁਸG 2 ਅਿਧਐਨ ਪUੋਗਰਾਮ7 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 

ਤੁਸG ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਲ ਅਿਧਐਨ7 ਦਾ 50% ਆਨਲਾਈਨ (ਅਪUੈਲ 30, 2021 ਤੱਕ) ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ 

• ਤੁਹਾਨੰੂ eligible DLI  ਤI ਦੋਵc ਅਿਧਐਨ ਪNੋਗਰਾਮL ਨੰੂ 2 ਸਾਲL ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

• ਇੱਕ ਪNੋਗਰਾਮ ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ [ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

• ਹਰੇਕ ਪNੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤL ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪNੋਗਰਾਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 

ਮਹੀਨP  ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ 2 ਪUੋਗਰਾਮ7 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

 
Who can apply: 
ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਪੋਸਟ-ਗUੈਜੂਏ.ਨ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ (ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਮ ਅੰਕ ਪUਾਪਤ ਕਰਨ ਤH 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਿਦਨ ਹਨ. 

 
ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਹਨ7 180 ਿਦਨ7 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਸਮF ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਐਨ ਪਰਿਮਟ ਵੈਿਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਅੰਕ ਪUਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮF ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਏਕਸਪਾਏਰ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਓ. 

 
You can apply for a PGWP if: 
ਤੁਸG PGWP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ: 

• ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਐਨ ਪਰਿਮਟ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲੀਡ ਿਵਜ਼ਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ 

• ਤੁਸG ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤI ਪਿਹਲL ਅਰਜ਼ੀ ਸ�ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹG 

ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ 

• ਤੁਸG ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਤI ਪਿਹਲL ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਵਜ਼ਟਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸ�ਪੀ ਸੀ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹG ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ 
 

You must also have 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 
• ਇਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਿਵਚ ਤੁਸG ਅਿਧਐਨ ਪNੋਗNਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਮਹੀਨP  ਲੰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਡਗਰੀ, ਿਡਪਲੋਮਾ ਜL ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਮਲੇ. 



• ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਐਨ ਪNੋਗNਾਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੌਰਾਨ ਕਨP ਡਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਜI ਪੂਰੇ ਸਮc ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ 

ਰੱਿਖਆ. ਇਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਿਤਮ ਸਮੈਸਟਰ [ਾਮਲ ਨਹG ਹੰੁਦਾ, ਜੋ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜL ਜੇ ਤੁਸG  leave from 

your studies  ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ. 

• ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵੱਚI ਇੱਕ ਤI ਗNੈਜੂਏਟ ਹੋਏ: 

Ø ਪਬਿਲਕ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਿਜਵc ਿਕ ਕਾਲਜ, ਵਪਾਰ / ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜL ਸੀਈਜੀਈਪੀ (ਕੁਬੇਕ ਿਵਚ) 

Ø ਇਕ ਪNਾਈਵੇਟ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਕੁਬੇਕ ਿਵਚ) ਜੋ ਿਕ ਕੁਬੇਕ ਿਵਚ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲL ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 

Ø ਇਕ ਪNਾਈਵੇਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜL ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਕੁਬੇਕ ਿਵਚ) ਜੋ 900 ਘੰਟੇ ਜL ਇਸ ਤI ਵੱਧ ਸਮc ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਪNਾਪਤ 

ਪNੋਗਰਾਮL ਦੀ ਪੇ[ਕ[ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ diplôme d’études professionnelles (DEP) or an attestation 

de spécialisation professionnelle  ਵੱਲ ਜLਦਾ ਹੈ 

Ø ਇੱਕ ਕੈਨP ਡੀਅਨ ਪNਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜੋ ਪNੋਿਵੰ[ੀਅਲ ਕਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਿਡਗਰੀਆਂ ਪNਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜI, ਐਸੋਸੀਏਟ, 

ਬੈਚਲਰ, ਮਾਸਟਰ ਜL ਡਾਕਟਰੇਟ ਿਡਗਰੀ), ਪਰ ਿਸਰਫ ਤL ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸG ਿਕਸੇ ਅਿਧਐਨ ਪNੋਗNਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲ4ਦੇ ਹੋ ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਇੱਕ ਪNLਤ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਡਗਰੀ ਪNਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜLਦੀ ਹੈ 

 
How to apply:  
ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵP ਦੇਣੀ ਹੈ: 

ਤੁਸG ਪੋਸਟ ਗUੈਜੂਏ.ਨ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ (ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਲਈ ਕਨ̀ਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ7 ਿਵਦੇਸ ਤH ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ 

ਹੋ; ਜਦH ਤਕ ਤੁਸG ਯੋਗ ਹੋ: 

 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕ ਪNਾਪਤ ਕਰਨ ਤI ਪਿਹਲL ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਐਨ ਪਰਿਮਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜLਦਾ ਹੈ, ਤL ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਿਵਕਲਪ ਹਨ. ਤੁਸG 

apply for a visitor record ਕਨP ਡਾ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮc ਲਈ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜL ਕਨP ਡਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤI ਪਿਹਲL ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜLਦਾ ਹੈ 

• ਜੇ ਤੁਸG ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਵਜ਼ਟਰ ਲਈ ਨਹG ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਐਨ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜLਦੀ ਹੈ, ਤL 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਧਐਨ ਪਰਿਮਟ PGWP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਿਦਨ ਹੈ. 

  
ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਲਈ 

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੀਸ ($ 255) ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵਗੇੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਜH 

ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ($ 350) 

 
ਿਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਬਨo ਕਾਰ7 ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਜH ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਮੁੜ ਤH 

ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ7 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ pay the fees to restore their status as a 



student onlineਅਤੇ ਰਸੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਔਨਲਾਈਨ ਿਬਨo ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਿਬਨo ਕਾਰ7 ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਜH ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਨਹG ਹੰੁਦੀ. 

 
ਤੁਸG ਉਦH ਤਕ ਕੰਮ ਨਹG ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦH ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਐਨ ਪਰਿਮਟ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਮਨਜ਼ਰੂ ਨਹG ਹੋ 

ਜ7ਦੇ. 

ਜੇ ਤੁਸG 90 ਿਦਨ7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹG ਿਦੰਦੇ, ਜ7 ਜੇ 90 ਿਦਨ ਪਿਹਲ7 ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨ̀ਡਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

 
Get your documents ready 
ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਕਰੋ 

 
ਇਸ ਤH ਪਿਹਲ7 ਿਕ ਤੁਸG PGWP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕ,ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁ[ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸG ਆਪਣਾ ਅਿਧਐਨ ਪNੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰ 

ਿਲਆ ਹੈ 

• ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪNਤੀਿਲਪੀ, ਜL ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤI ਤੁਹਾਡੀ ਪNਤੀਿਲਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 

 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦH ਅਸG ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪUਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ7 ਤ7 ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼7 ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

 
ਿਸੱਖੋ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ if you don’t have a document you need to submit. 

 
ਤੁਸG ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਲਈ ਿਕਵF ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸG ਿਕੱਥੇ ਿਬਨo  ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋ. ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

 
After you apply: 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤH ਬਾਅਦ: 

 
• ਤੁਸG ਫੱੁਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦI ਤਕ ਅਸG ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹG ਲ4ਦੇ 

• ਜਦI ਤੁਸG ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮdL ਕੀਤੀ ਤL ਉਸ ਸਮL ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ ਸੀ 

• ਤੁਸG ਆਪਣਾ ਅਿਧਐਨ ਪNੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 

• ਤੁਸG ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ work off campus without a work permit ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸG ਿਜੰਨੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ 

ਸੀ ਉਸ ਤI ਿਜ਼ਆਦਾ ਘੰਟੇ ਤੁਸG ਕੰਮ ਨਹG ਕੀਤਾ: 

 
Processing time 



ਪUਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸਮ7 

ਔਨਲਾਈਨ: 183 ਿਦਨ 

ਪੇਪਰ: 183 ਿਦਨ 

ਪUਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸਮ7 ਔਸਤਨ ਉਹ ਸਮ7 ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪUਾਪਤ ਹੋਣ ਤH ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੱਕ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ. 

(https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work) 
 
Option 3 
You can apply to change your status to visitor, if you’re not studying or applying for a PGWP. 
ਿਵਕਲਪ 3 

ਤੁਸY ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਜ਼ਟਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸY PGWP ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਨਹY ਕਰ 

ਰਹੇ ਜQ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹY ਦੇ ਰਹੇ. 

ਜਦH ਤੁਸG ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਿਵਜ਼ੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆfਦੇ ਹੋ, ਤੁਸG ਇਨb 7 ਿਵੱਚH ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਨ̀ਡਾ 

ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ: 

• ਿਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ visitor visa (ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜLਦਾ ਹੈ) 

• ਇਕ ਇਲੈਕਟNਾਿਨਕ ਯਾਤਰਾ ਅਿਧਕਾਰ (ਈਟੀਏ) 

• ਯੋਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜL ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

 
ਜੇ ਤੁਸG ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਜ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇ. ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ (ਵਧੇਰੇ ਸਮF ਲਈ ਕਨ̀ਡਾ 

ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ), ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਜ਼ਟਰ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਿਬਨo  ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ visitor record.. 

 
ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਤH ਪਿਹਲ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਜ਼ਟਰ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ. 

ਫੀਸ: $ 100 

 
ਪUਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸਮ7:ਔਨਲਾਈਨ 181 ਿਦਨ 

(https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/extend) 
   
International Workers: 
ਅੰਤਰਰਾXਟਰੀ ਵਰਕਰ: 

COVID 19 Impacts: 
ਕੋਵਡ ਦੇ 19 ਪUਭਾਵ: 

• ਨੌਕਰੀਆਂ ਜL ਮਾਲਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕਾਮੇ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦI ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹG ਹੰੁਦੀ ਜਦI ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵL 

ਮਾਲਕ-ਖਾਸ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਨਵG ਨੌਕਰੀ [ੁਰੂ ਕਰਨ ਜL ਨਵc ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹG ਆ ਜLਦਾ. 



• ਕੈਨP ਡਾ ਿਵਚ ਅਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸ ਿਬਨU ਕਾਰL ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਿਟNਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 

ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸG ਕਨP ਡਾ ਿਵਚ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜL ਕੈਨP ਡਾ  ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤL ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਿਟNਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹG ਹੈ. 

 
ਜੇ ਤੁਸG ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਵਜH ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇ. ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਦੀ 

ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਤH ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਿਦਨ ਪਿਹਲ7 ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

 
 When to extend a temporary worker’s permit 
ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਦੀ ਿਮਆਦ  ਨੰੂ ਕਦW ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ 

ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਉਨb 7 ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਦੀਆਂ .ਰਤ7 ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਜ7 ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਜੇ ਤੁਸG: 
• ਉਹਨL ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੰੂ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤI ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ 

• ਆਪਣੇ ਿਕੱਤੇ ਜL ਉਜਰਤ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਣਾ 

• ਜਦI ਉਨd L ਨP  ਕਨP ਡਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 
 

 What you need to do before the temporary worker can apply to extend their permit 
ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਉਨZ Q ਦੇ ਪਰਿਮਟ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤW ਪਿਹਲQ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 

ਇਸ ਤH ਪਿਹਲ7 ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਜ7 ਨਵF ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ7 ਤ7: 
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੋ[ਲ ਿਡਵੈਲਪਮ4ਟ ਕਨP ਡਾ / ਸਰਿਵਸ ਕਨP ਡਾ ਤI ਨਵc ਐਲਐਮਆਈਏ LMIA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ. 

ਜL 

• ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਵG ਪੇ[ਕ[ ਪੇ[ ਕਰੋ, offer of employment, ਅਤੇ 

• ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ LMIA ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹG ਹੈ. 

 Who can apply: 
ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇ.ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸG: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਦੀਆਂ [ਰਤL ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਿਜਵc ਿਕ: 

Ø ਕੰਮ ਦੀ ਿਕਸਮ ਜੋ ਤੁਸG ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 

Ø ਉਹ ਮਾਲਕ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸG ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 

Ø ਿਜੱਥੇ ਤੁਸG ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 

  
How to apply 



ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵF ਦੇਣੀ ਹੈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤH ਪਿਹਲ7, ਇਹ ਸੁਿਨ.ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨ̀ completed all the required stepsਸਾਰੇ 

ਲੋੜGਦੇ ਕਦਮ7 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ. 

If you need to leave and return to Canada 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨT ਡਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜLਦਾ ਹੈ, ਤL ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨP ਡਾ ਤI ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤI ਪਿਹਲL ਨਵc ਿਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈapply for a new visitor visa. 

• ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਦੀਆਂ [ਰਤL ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਜL ਬਦਲਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ 

ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 
 

How applying online helps you 
ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵP ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਕੋਰੀਅਰ ਫੀਸ ਜL ਮੇਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਸਮL ਨਹG - ਅਸG ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਨU -ਪੱਤਰ ਪNਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹL. 

• ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੁਿਨ[ਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਜਮdਾ ਕਰਨ ਤI ਪਿਹਲL ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 

ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. application is complete 

• ਤੁਸG ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮdL ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜੇ ਅਸG ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱੁਛਦੇ ਹL). 

• ਤੁਸG ਿਸੱਧੇ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪNਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. 

 
Step 1: make sure you have what you need 
ਕਦਮ 1: ਇਹ ਸੁਿਨXਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 

To apply online, you’ll need: 
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼L ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟNਾਿਨਕ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਜL ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ 

• ਵੈਧ ਕNੈਿਡਟ credit ਜL ਡੈਿਬਟ debit ਕਾਰਡ 

 
Step 2: read the instruction guide 
ਕਦਮ 2: ਿਨਰਦੇX ਗਾਈਡ ਪੜZ ੋ

ਭਾਵF ਤੁਸG ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤH ਪਿਹਲ7 read the instruction 

guide ਪੜbਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਗਾਈਡ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਿਕਵF ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 
Step 3: prepare your answers for the online tool 
ਕਦਮ 3:  ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਿਤਆਰ ਕਰੋ 



ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤH ਪਿਹਲ7, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਪU.ਨ7 ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਅਸG ਤੁਹਾਡੇ 

ਜਵਾਬ7 ਦੀ ਵਰਤH ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਿਨਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈ^ਕਿਲਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ7. 

 
Step 4: know the fees you have to pay 
ਕਦਮ 4: ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸQ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ੋ

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸ7 ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸG ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ 

.ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੀ ਪUੋਸੈਿਸੰਗ ਫੀਸ .ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ. 
• ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸL ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ. 

Fees for open work permits 
ਖੁੱ ਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰਿਮਟQ ਲਈ ਫੀਸ 

ਜੇ ਤੁਸG ਖੱੁਲੇ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤL ਇਹ ਸੁਿਨ[ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸG ਦੋਵc ਫੀਸL ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ: 

• ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਫੀਸ ($ 155) 

• ਖੱੁਲਾ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਧਾਰਕ ਫੀਸ ($ 100) 

 
Step 5: create your online account or sign in 
ਕਦਮ 5: ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਜ7 ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ 

 ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਤੁਸG ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
• ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸL ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

• ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮdL ਕਰਨ ਲਈ 

• ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪNਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

 
If you can’t apply online 
ਜੇ ਤੁਸG ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹG ਦੇ ਸਕਦੇ 

ਤੁਸG ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮb7 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ: 

• ਤੁਸG ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹG ਦੇ ਸਕਦੇ 

• ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈproblem with the online application 

 
What to do if you can’t apply online 
  
After you apply 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹੋ ਜ7ਦੀ ਹੈ, ਤ7 ਤੁਸG: 
• ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਤੇ ਏ�ਸਟ4ਸ਼ਨ ਪNਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਜL 

• ਨਵੀਆਂ [ਰਤL ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ, ਿਜਵc ਿਕ: 



Ø ਕੰਮ ਦੀ ਿਕਸਮ ਜੋ ਤੁਸG ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

Ø ਉਹ ਮਾਲਕ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸG ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

Ø ਿਜੱਥੇ ਤੁਸG ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਫੀਸ: $ 155 ਤH 

ਪUਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸਮ7 :ਨਲਾਈਨ: 183 ਿਦਨ 

(https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit) 
  
Visitors: 
ਯਾਤਰੀ: 

ਜੇ ਤੁਸG ਿਵਜ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇ  ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜ7 ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ 

(ਅੰਤਰਰਾ.ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ7 ਵਰਕਰ ਤH ਿਵਜ਼ਟਰ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ), ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਦੀ 

ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਤH ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਿਦਨ ਪਿਹਲ7 ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

 
 Who can apply:       
ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਿਵਜ਼ਟਰ ਿਰਕਾਰਡ ਉਨb 7 ਲੋਕ7 ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਜ਼ਟਰ ਵਜH ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇ. ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 

ਹਨ, ਜ7 ਆਪਣੀ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ 

• ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ ਤI ਿਵਜ਼ਟਰ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ 

• ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਤI ਿਵਜ਼ਟਰ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ 

ਇਹ ਮਾਇਨ̀ ਨਹG ਰੱਖਦਾ ਿਕ ਤੁਸG ਿਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਲੈਕਟUਾਿਨਕ ਟਰੈਵਲ ਅਥਾਰਟੀਜ (ਈਟੀਏ) ਜ7 ਿਕਸੇ ਹੋਰ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤH ਕਰਕੇ ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸG ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਜ਼ਟਰ ਵਜH ਆਪਣੀ 

ਿਰਹਾਇ. ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਜ਼ਟਰ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. 

       
How to apply: 
ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵP ਦੇਣੀ ਹੈ: 

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ - ਜਦH ਤੁਸG ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ7 ਅਸG ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਨo -ਪੱਤਰ ਪUਾਪਤ 

ਕਰਦੇ ਹ7, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪUਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸG ਪਿਹਲ7 ਹੀ 

ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਬਨo  ਪੱਤਰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਜਮbਾ ਨਹG ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. 

 
Step 1: make sure you have what you need 
ਕਦਮ 1: ਇਹ ਸੁਿਨXਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 

To apply online, you’ll need: 
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ: 



• ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼L ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟNਾਿਨਕ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਜL ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ 

• ਵੈਧ ਕNੈਿਡਟ credit ਜL ਡੈਿਬਟ debit ਕਾਰਡ 

 
 Step 2: read the instruction guide 
ਕਦਮ 2: ਿਨਰਦੇX ਗਾਈਡ ਪੜZ ੋ

ਭਾਵF ਤੁਸG ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤH ਪਿਹਲ7read the instruction 

guide ਪੜbਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਗਾਈਡ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਿਕਵF ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 
Step 3: prepare your answers for the online tool 
ਕਦਮ 3:  ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਿਤਆਰ ਕਰੋ 

ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤH ਪਿਹਲ7, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਪU.ਨ7 ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਅਸG ਤੁਹਾਡੇ 

ਜਵਾਬ7 ਦੀ ਵਰਤH ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਿਨਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈ^ਕਿਲਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ7. 

ਿਵਜ਼ਟਰ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਿਬਨo  ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਿਵੱਚ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ: 

ਪਿਹਲੇ ਪU.ਨ ਲਈ “ਤੁਸG ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?” 

"ਿਵਿਸਟ" ਚੁਣੋ. 

ਜਦH ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੱੁਿਛਆ ਜ7ਦਾ ਹੈ ਿਕ "ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ. / ਿਰਹਾਇ.ੀ ਖੇਤਰ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?" 

“ਕਨ̀ਡਾ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

 
Step 4: create your online account or sign in 
ਕਦਮ 4: ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਜQ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ 

 ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਤੁਸG ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸL ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

• ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮdL ਕਰਨ ਲਈ 

• ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪNਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

 
If you can’t apply online 
ਜੇ ਤੁਸG ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹG ਦੇ ਸਕਦੇ 

ਤੁਸG ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮb7 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ: 
• ਤੁਸG ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹG ਦੇ ਸਕਦੇ 

• ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈproblem with the online application 

 
What to do if you can’t apply online 
  
After you apply 



ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪUੋਸੈਿਸੰਗ ਸਮ7 ਲੰਘ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ7 ਤੁਸG ਇਸ ਵੈ^ਬ ਫਾਰਮ Web form.ਦੀ ਵਰਤH ਕਰਿਦਆਂ 

ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. “ਅਰਜ਼ੀ / ਜ7ਚ ਦੀ ਿਕਸਮ,” ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇ.ੀ ਿਵਕਲਪ7 

ਿਵੱਚH (ਔਨਲਾਈਨ ਜ7 ਕਾਗਜ਼ yਤੇ) ਚੁਣੋ। 

If your status expires: 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜ7ਦੀ ਹੈ: 

ਜੇ ਤੁਸG ਕਨ̀ਡਾ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇ. ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤH date you’re supposed to leave ਪਿਹਲ7 

ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ7 ਤੁਸG ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨ̀ਡਾ ਿਵਚ ਉਦH ਤਕ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦH ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ 

ਿਬਨo -ਪੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹG ਿਲਆ ਜ7ਦਾ.  

 
ਪUਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸਮ7 : ਔਨਲਾਈਨ: 181 ਿਦਨ 

(https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/extend-
stay) 
 

3. Who can travel back to Canada  
3. ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਕੈਨ̀ਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅੰਤਰਰਾ.ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟ7 ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: 
• ਅੰਤਰਰਾ[ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਿਧਐਨ ਪਰਿਮਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜL ਿਜਨd L ਨੰੂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 

18 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤI ਪਿਹਲL ਮਨਜ਼ਰੂ ਹੋ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਜL ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤI ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-

ਿਵਵੇਕ[ੀਲ ਉਦੇ[ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ . 

• ਤੁਹਾਡੀ ਕਨP ਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਜI ਗੈਰ-ਿਵਵੇਕ[ੀਲ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ 

- ਤੁਸG ਪਿਹਲL ਹੀ ਕਨP ਡਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ 

- ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪNੋਗਰਾਮ ਲਈ (ਪNਯੋਗ[ਾਲਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਜL ਵਰਕ[ਾਪL ਦੇ ਲਈ) ਕਨP ਡਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

- ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਔਨਲਾਈਨ ਅਿਧਐਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣL ਦੀ ਪੇ[ਕ[ ਨਹG ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ 

- ਤੁਸG ਇੰਟਰਨU ਟ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜL ਬ4ਡਿਵਡਥ ਸੀਮਾਵL ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਗNਿਹ ਦੇ[ ਤI ਔਨਲਾਈਨ ਅਿਧਐਨ ਨਹG ਕਰ ਸਕਦੇ 

- ਸਮL ਖੇਤਰL ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸG ਆਪਣੇ ਗNਿਹ ਦੇ[ ਤI ਲਾਈਵ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸL ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹG ਲੈ ਸਕਦੇ 

 
ਬਾਰਡਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨ̀ਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਗ਼ੈਰ-ਿਵਵੇਕ.ੀਲ ਹੈ ਜ7 ਗ਼ੈਰ-ਿਵਕਲਪੀ ਹੈ. 

 
When you travel to Canada 
ਜਦW ਤੁਸY ਕਨT ਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ 



ਇਹ ਸੁਿਨ.ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤH ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸG ਗੈਰ-ਿਵਕਲਿਪਕ ਜ7 ਗੈਰ-ਿਵਵੇਕ.ੀਲ ਉਦੇ. ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. 

 
ਜਦH ਸਰਹੱਦੀ ਸੇਵਾਵ7 ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਕ7 ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ 

- ਕਨ̀ਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ 

- ਿਕ ਤੁਸG ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਮੰਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਿਦਨ7 ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਵਧੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 

- ਜੇ ਤੁਸG  

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਸ7 ਿਵਚ ਆਉਣ ਤH ਪਿਹਲ7 ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਅਵਧੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਜ7 

ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋ. 

 
 
You must bring: 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

- ਜਾਇਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ, ਜ7 

- ਪUਵੇ. ਪੱਤਰ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾfਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਪUਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸG 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤH ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ7 

- ਪUਵੇ. ਪੱਤਰ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾfਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 18 ਮਾਰਚ 2020 ਨੰੂ ਜ7 ਇਸ ਤH ਪਿਹਲ7 ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ 

ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸG ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ. ਤH ਆ ਰਹੇ ਹੋ. 

 
Before you travel, you can contact the Border Information Service for more information. 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤW ਪਿਹਲQ, ਤੁਸY ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਇਨਫਰਮੇXਨ ਸਰਿਵਸ Border 

Information Service ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

 
ਸਰਹੱਦੀ ਸੇਵਾਵ7 ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸG ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜ7 

ਨਹG. 
• ਕੈਨP ਡਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤL 

ਕਨP ਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈfollow all public health measures for travellers 

              plan to quarantine for 14 days 
 

• ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਲਿਹਦਗੀ: 

ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਨP ਡਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ 14 ਿਦਨL ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਰਜ ਕਰਨੀ 

ਪਵੇਗੀ. ਇਸ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕL ਨੰੂ ਜੁਰਮਾਨP  ਅਤੇ ਜੇਲd ਦਾ ਸਮL ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟL ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. (ਸਰੋਤ: ਆਈਆਰਸੀਸੀ) 



 
• ਇਕੱਲਤਾ ਯੋਜਨਾ: 

ਜੇ ਤੁਸG ਕਨP ਡਾ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤL ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪਹੰੁਚਣ 'ਤੇ 14 ਿਦਨL ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਿਕਵc ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹG ਹੈ, ਤL ਤੁਹਾਨੰੂ ਪNਵੇ[ ਕਰਨ ਤI ਮਨd ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜL ਇਕੱਲਤਾ ਅਵਧੀ 

ਲਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੋਟਲ ਿਵਚ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਐਟਂਰੀ ਪੋਰਟ ਤI ਆਪਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

 
 
Travel restrictions and exemptions for temporary workers 
ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟ 

• ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਵਜI,  ਤੁਸG ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤI ਮੁਕਤ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸG essential (non-discretionary) 

purpose. 
 

• ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਿਬਨL ਪਰਿਮਟ work without a permit ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤI ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

 
• ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ (ਿਵਵੇਕਹੀਨ) ਯਾਤਰਾ: 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾnਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਿਵਵੇਕ[ੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਵਕਲਿਪਕ ਹਨ. ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ ਦੇ 

ਤਿਹਤ ਐਮਰਜ4ਸੀ ਆਦੇ[ ਲੋਕL ਨੰੂ ਿਵਕਲਿਪਕ ਜL ਿਵਵੇਕ[ੀਲ ਕਾਰਨL, ਿਜਵc ਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਮਨ� ਰੰਜਨ ਜL ਮਨ� ਰੰਜਨ ਲਈ 

ਕਨP ਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹG ਿਦੰਦੇ ਹਨ. 

 
• ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਗੈਰ-ਿਵਵੇਕ[ੀਲ) ਜੇ ਤੁਸG ਇਹਨL ਿਵੱਚI ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 

ਹੋ: 

o ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨP ਡਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ. 

§ ਇਹ ਉਦI ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦI ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਤI ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਜLਦੀ ਹੈ 

o ਤੁਸG ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜੋ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲL ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

Ø ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਹੈ (ਖੱੁਲਾ ਜL ਮਾਲਕ-ਸੰਬੰਧੀ) 
Ø ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇ[ਕ[ ਹੈ 

Ø ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦI ਤੁਸG ਕਨP ਡਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤL ਆਪਣੀ 14-ਿਦਨL ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤI       
ਬਾਅਦ ਤੁਸG ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.     

 
• ਜਦI ਤੁਸG ਕਨP ਡਾ ਜLਦੇ ਹੋ 



ਤੁਹਾਨੰੂ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸG ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤI ਮੁਕਤ ਹੋ. ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦI 

ਤੁਸG ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਚੜd ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤL ਏਅਰਲਾਇਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦਖਾਓ: 

- ਪਾਸਪੋਰਟ ਜL ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

- ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਕ ਤੁਸG ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤI ਮੁਕਤ ਹੋ, ਿਜਵc ਿਕ 

Ø ਐਮਰਜ4ਸੀ ਸੇਵਾਵL ਪNਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: ਕਨP ਡਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਜL ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਦਾ ਸੱਦਾ 

ਪੱਤਰ. 

Ø ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ: ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਿਧਆਪਨ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ. 

Ø ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜ਼L ਿਵਚ [ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ: ਿ[ਿਪੰਗ ਏਜੰਟL ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 

 
 
Visitors to Canada 
Who is eligible to travel to Canada 
ਕਨ̀ਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਜੋ ਕਨ̀ਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ 

 
Foreign Nationals 
ਿਵਦੇXੀ ਨਾਗਿਰਕ 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਯੂ.ਐ^ਸ.) ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ7 ਸਮੇਤ, ਿਸਰਫ ਉਹ ਕਨ̀ਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਯੋਗ ਹਨ. 

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸG ਿਕੱਥH ਆ ਰਹੇ ਹੋ 

 
ਜੇ ਤੁਸG ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤ7 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ  quarantine plan ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 

ਦਰਸਾfਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦH ਤੁਸG ਕਨ̀ਡਾ ਪਹੰੁਚੋਗੇ, ਤ7 ਤੁਸG 14 ਿਦਨ7 ਲਈ ਿਕਵF ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਮੇਤ: 

- ਆਪਣੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੇ ਿਕਵO ਜਾ{ਗੇ 

- ਕਿਰਆਨ̀ ਿਕਵO ਪUਾਪਤ ਕਰHਗੇ  

- ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ7 ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਿਕਵO ਪਹੰੁਚHਗੇ 

 
ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. 

 
Immediate family members of a Canadian citizen or permanent resident 
ਕੈਨT ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ ਜQ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ>ਬਰ 

ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ 

- ਤੁਸG ਇੱਕ ਕੈਨ̀ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ ਜ7 ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ  permanent resident ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮOਬਰ 

ਹੋ immediate family member 



- ਤੁਸG ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਿਦਨ7 ਲਈ ਕਨ̀ਡਾ ਿਵੱਚ ਰਹੋਗੇ 

ਜੇ ਤੁਸG 15 ਿਦਨ7 ਤH ਘੱਟ ਸਮF ਲਈ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹੀ .ਰਤ7 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਿਜਵF ਿਕ 

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਵਦੇ.ੀ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਣ. 

 
All other foreign nationals 
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਵਦੇXੀ ਨਾਗਿਰਕ 

ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਜ਼ਰੂਰਤ7 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: 

- ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੁੱ ਟਨe ਟ 1Footnote1 ( (ਗੈਰ-ਿਵਵੇਕ.ੀਲ) ਉਦੇ. ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 

- ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚH ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
Ø ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤI ਛੋਟexempt from the travel restrictions 

Ø ਿਸੱਧੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤI ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ 

 
 

 
What you need to do if you’re eligible to travel to Canada 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸY ਕਨT ਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 

ਜੇ ਤੁਸG ਇਸ ਸਮF ਕਨ̀ਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ7 ਜੋ ਅਸG ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 

ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕੀਏ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸG ਪਿਹਲ7 ਹੀ 

ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ7 ਨਹG. 

 
ਜੇ ਤੁਸG ਪਿਹਲ7 ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜ7 ਈਟੀਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ 

ਤ7 ਹੇਠ ਿਲਖੇ  ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 
• already applied for a visitor visa 
• already applied for an eTA 
 
ਜੇ ਤੁਸG ਵੀਜ਼ਾ ਜ7 ਈਟੀਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹG  ਿਦੱਤੀ ਹੈ 

ਤ7 ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤH ਕਰੋ find out if you need a visitor visa or an eTA. 

 
Follow the instructions to: 
ਹੇਠ ਿਲਖੇ  ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 

• apply for a new visitor visa 
• apply for a new eTA 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-
covid19/visitors.html 
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• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਹG ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤL ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ�  

• ਿਕਸੇ ਿਟ[ੂ ਜL ਆਪਣੀ ਬLਹ ਦੇ ਮੋੜ ਿਵਚ ਿਛੱਕ ਮਾਰੋ 

• ਸਥਾਨਕ ਸਿਥਤੀ ਤI ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 

• ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਓ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ [ਾਮਲ ਹਨ: precautions against respiratory 

illnesses 
• ਿਬਮਾਰ ਲੋਕL ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤI ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ 

• ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜL ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰL ਤI ਬਚਣਾ  large crowds 

• ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟL ਲਈ ਗਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ wash your hands 

• ਜੇ ਕੱੁਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤL ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਹ4ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤI ਕਰੋ 

 
If you feel sick during your flight or upon arrival: 
ਜੇ ਤੁਸG ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜ7 ਪਹੰੁਚਣ 'ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ: 

• ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਸਕNੀਨL ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ 

• ਫਲਾਈਟ ਅਟ4ਡ4ਟ ਜL ਬਾਰਡਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ 

 
When travelling outside Canada 
ਜਦW ਕਨT ਡਾ ਤW ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਹਵਾਈ ਅੱਿਡਆਂ ਅਤੇ ਲOਡ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾ.ਟਰੀ ਮੰਿਜ਼ਲ7 ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਿਬੰਦੂਆਂ ਤੇ ਿਸਹਤ ਜ7ਚ ਦੇ ਵੱਧੇ 

ਉਪਾਵ7 ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ. ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਿਨਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਲੇ 

ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ .ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਵF ਿਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨਜ਼. 

 
Leaving Canada while in mandatory quarantine or isolation 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਨT ਡਾ ਛੱਡਣਾ: 

 
ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹG ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਜੇ ਤੁਸG ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਤ7 ਵਪਾਰਕ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ 

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਿਵਚ ਚੜbਨ ਤH ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. 

 
ਜੇ ਤੁਸG ਕਨ̀ਡਾ ਪਹੰੁਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 14 ਿਦਨ7 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜ7 ਇਕੱਲਤਾ ਅਵਧੀ ਦੀ .ੁਰੂਆਤ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤH ਪਿਹਲ7 ਦੇ. ਛੱਡਣਾ ਪOਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ: 
• ਜਦI ਤੱਕ ਤੁਸG ਕਨP ਡਾ ਤI ਨਹG ਚਲੇ ਜLਦੇ ਉਦI ਤਕ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ 

• ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਕ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ�  

• ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤI ਇਜਾਜ਼ਤ ਪNਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤL ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 



 
Non-medical masks or face coverings while travelling 
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ: 

ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ, ਕੁਝ ਏਕਸਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ. non-medical mask or face covering  

 
ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਲੋਕ7 ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਨਹG ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: 

• 2 ਸਾਲ ਤI ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 

• ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨd L ਨੰੂ  ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

• ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪNਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨL ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ 

ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹG ਹਨ 

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ7 ਜੋ ਿਕ ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਹਨ 'ਤੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜ7 ਿਚਹਰਾ 

ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤH ਪਿਹਲ7, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜ7ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ  transportation measures 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ7 ਨੰੂ ਿਕਵF ਪUਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  

 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/latest-travel-health-advice.html#_Travellers_departing_Canada 
 




