
 

 
 
Classification: Public 
 

Classification: Public 

News release 
 
ਪਾਬਦੰੀਆਂ ਤ ਛੋਟ ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆਟੇਿਨੰਗ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 24, 2021 Media inquiries 
 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਫਰਟੰ-ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਹਣੁ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇ

ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ ਛੋਟ ਪੋਗਰਾਮ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ ਅਲਬਰਟਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 

ਹੈ ਜੋ REP ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 
 

“ਅਸੀ ਂਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਣੌੁਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਰਹ ੇਹਨ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਿਸਖਲਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ ਛੋਟ ਪੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨੁਰ ਅਤੇ ਆਤਮ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗੀ। 
ਟਾਈਲਰ ਸ਼ਡਰੋ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ 
 

45 ਿਮੰਟ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਿਸਖਲਾਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਣੌੁਤੀਪੂਰਨ 

ਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦ ੇ

ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ 
ਿਵੱਚ ਨੈਗੇਿਟਵ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਿਰਪੋਰਟ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕੰਗ ਆਿਦ। 
 

ਟੇਿਨੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਟੇਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ 
https://www.alberta.ca/restrictions-exemption-program-safety-training.aspx ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਪਮੁੱਖ ਤੱਥ 
• ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ ਛੋਟ ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

ਜੋ REP ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 
• 45 ਿਮੰਟ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਿਸਖਲਾਈ ਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
• REP ਸੇਫਟੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ARETE ਟੇਿਨੰਗ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ(ਬੁਿਲੰਗ), ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, 

ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਡੀ-ਐਸਕਲੇੇਸ਼ਨ(ਮਾਨਿਸਕ ਤਨਾਅ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਵਚਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ) ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ 
ਿਸਖਲਾਈ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

• ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ REP ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 

ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ 1 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 
• ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ ਛੋਟ ਪੋਗਰਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਿਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਹਤੁੀਆਂ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ 

ਿਬਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰਖੱਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
o ਇਹ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
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ਸਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
REP Safety Training webpage 
 

ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਿਗੱਛ 
ਜੋਸਫ ਡੋਅ  

joseph.dow@gov.ab.ca  
780-983-8714 
ਪੈਸ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗੇਸ਼ਨ 

 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ: ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹਰ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀ ਲਈ ਨਵ 

ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਰਮਾਣ, ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 
 

 
 


