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News release 

 

ਕੋਵਿਡ-19(COVID-19) ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ  
ਅਪ੍ਰੈਲ 6, 2020 ਮੀਡੀਆ ਪ੍ ੁੱ ਛਗ ੁੱਛ Media inquiries 
 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਲਈ ਬਹ ਤ ਹੀ ਮ ਸ਼ਗਿਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 
ਿਾਗਮਆਂ ਨ ੂੰ  ਨੌਿਰੀ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਗਿਆ ਦੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਲਚੀਲਾ ਮਹਲੌ ਦੇਣ 
ਲਈ ਿ ਝ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਦੇ ਗਨਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ੇ। 
ਗਸਹਤ ਦੇ ਮ ੁੱ ਿ ਮੈਡੀਿਲ ਅਫਸਰ ਦ ਆਰਾ ਗਦੁੱ ਤੀਆਂ ਗਦਸਾਵਾਂ ਅਤ ੇਗਸਫਾਰਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਰਗਦਆਂ ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  
ਮਹੁੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਢੂੰ  ਨਾਲ ਗਵਵਸਗਥਤ ਿਰਨਾ ਗਪ੍ਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਿਾਰ ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਿ ਗਸਹਤ ਦੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਗਚਤ 
ਪ੍ਰਗਤਗਿਰਆ ਦੇਣ ਅਤ ੇਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨੌਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੁੱ ਿਣ ਅਤ ੇਸੂੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋ ਰਾਮਾਂ ਤੁੱ ਿ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚਣ ਦੀ 
ਯੋ ਤਾ ਦੀ ਆਗ ਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤ ਰੂੰ ਤ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 
“ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦੀ ਗਸਹਤ ਅਤ ੇਸ ਰੁੱ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਗਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਿਾਰ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  
ਰੋਿਣ ਗਵੁੱਚ ਹਰ ਸੂੰ ਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰ ਜ਼ ਾਰ ਦੇ ਗਮਆਰਾਂ ਦੇ ਗਨਯਮਾਂ ਗਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ੀਆਂ 
ਗਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨੌਿਰੀ ਿਰਨ ਵਾਗਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਚੀਲਾਪ੍ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਗਦਆਂ ਚ ਣੌਤੀਪ੍ ਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਨ ਆਪ੍ਣੀ ਅਤ ੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਿਰ ਸਿਣ। ” 
 
ਜੇਸਨ ਿੋਗਪ੍ੂੰ , ਲੇਬਰ ਅਤ ੇਇਮੀ ਰੇਸਨ ਮੂੰਤਰੀ 
 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ 
• ਸਿ ਲ ਅਤ ੇਡੇ-ਿੇਅਰ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਗਵਤ ਬੁੱ ਗਚਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਿੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਿਾਰਨ ਗਬਮਾਰ ਜਾਂ 

ਇਿਾਂਤਵਾਸ ਗਵੁੱਚ ਪ੍ਗਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਬਨਾਂ ਤਨਿਾਹ ਤੋਂ ਨੌਿਰੀ-ਸ ਰੁੱ ਗਿਅਤ ਛ ੁੱ ਟੀ(unpaid job-
protected leave) ਦੀ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚ ਗਮਲੇ ੀ। 90 ਗਦਨਾਂ ਦੀ ਨੌਿਰੀ ਲੋੜ ਮ ਆਫ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਛ ੁੱ ਟੀ ਦੀ ਲੂੰ ਬਾਈ 
ਲਚਿਦਾਰ ਹੈ। 
 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ 
• ਟੈਂਪ੍ਰੇਰੀ ਲੇ-ਆਫ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਿਰੀ ਗਵੁੱਚ ਰਗਹਣ ਲਈ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਟੈਂਪ੍ਰੇਰੀ ਲੇ ਆਫ ਲਈ ਅਗਧੁੱ ਿਤਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ 60 ਗਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਿੇ 120 ਗਦਨਾਂ ਤੁੱ ਿ ਿੀਤੀ  ਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 
COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਗਧਤ ਗਿਸੇ ਅਸਥਾਈ ਛਾਂਟੀ(ਲੇ-ਆਫ) ਲਈ ਹੈ ਜੋ 17 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪ੍ਰੀ ਸੀ। 



ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ 
• ਗਸਫਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ 24-ਘੂੰਟ ੇਦੀ ਗਲਿਤ ਨੋਗਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਿੇ ਅਤ ੇਔਸਤਨ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ 

ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਦੇ ਸਿੈਜ ਅਲ ਗਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਗਤਆਂ ਦੇ ਨੋਗਟਸ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਿੇ ਸਿੈਜ ਅਲ ਲਚਿਤਾ ਗਵੁੱਚ ਸ ਧਾਰ ਿੀਤਾ ਹੈ। 
• ਜਦੋਂ 50 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਯ ਨੀਅਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮ ਹ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਨੋਗਟਸ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨ ੂੰ  ਿਤਮ ਿਰਨਾ। 
• ਰ ਜ਼ ਾਰ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੋਧਣ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਗਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਗਿਗਰਆ ਨ ੂੰ  ਸ ਚਾਰ  ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਿ ਅਤ ੇ

ਿਰਮਚਾਰੀ ਜਨਤਿ ਗਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿੂੰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸਗਥਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਿਣ। 

ਸਮਾਂ ਕਾਲ 
ਉਪ੍ਰੋਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤ ਰੂੰ ਤ ਲਾ   ਹਨ ਅਤ ੇਉਦੋਂ ਤੁੱ ਿ ਲਾ   ਰਗਹਣ ੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਿ ਸਰਿਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਗਿ ਇਸਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਅਤ ੇਜਨਤਿ ਗਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹ ਿਮ ਜਾਰੀ ਹਨ। 
 
ਅਲਬਰਟਾ ਿੋਲ ਿੋਗਵਡ -19(COVID-19) ਦਾ ਗਵਸਥਾਗਰਤ ਹ ੂੰ  ਾਰਾ ਹੈ ਗਜਸ ਗਵੁੱਚ ਸਮਾਗਜਿ ਦ ਰੀ, ਸਿਰੀਗਨੂੰ   ਅਤੇ ਟੈਸਗਟੂੰ  
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਗਵੁੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਗਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਿੋਲ ਿੋਗਵਡ-19(COVID-19) ਨਾਲ ਨਗਜੁੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ ਰੀ ਗਤਆਰੀ ਹੈ ਗਜਸ ਗਵੁੱ ਚ ਸਮਾਗਜਿ ਦ ਰੀ, ਸਿਰੀਗਨੂੰ   ਅਤੇ 
ਟੈਸਗਟੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ ਸਾਗਮਲ ਹਨ। ਗਵੁੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਗਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਬਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। 

ਸੰਬੰਵਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• COVID-19 info for Albertans 
• COVID-19 supports for employers, employees 
• Personal and family responsibility leave 
• Group terminations 
• Temporary layoffs 
• Averaging agreements 
• Minister’s variance or exemption 
• Director’s variance 

 
ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱ ਛਵ ੁੱ ਛ 
Adrienne South 

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/covid-19-support-for-employers.aspx
https://www.alberta.ca/personal-family-responsibility-leave.aspx
https://www.alberta.ca/group-terminations.aspx
https://www.alberta.ca/temporary-layoffs.aspx
https://www.alberta.ca/averaging-agreements.aspx
https://www.alberta.ca/es-variance-minister-order.aspx
https://www.alberta.ca/apply-employment-standards-variance.aspx
mailto:Adrienne.South@gov.ab.ca


780-293-4684 
ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਿਟਰੀ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇਮੀ ਰੇਸਨ 
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