
 
ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

ਿਨਊਜ਼ ਿਰਲੀਜ਼ 
 

 

ਸ਼ਾਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਅਲਬਰਟਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 
9 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਮੀਡੀਆ ਪੱੁਛਿਗੱਛ 

ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ II ਦ ੇਦੇਹਾਂਤ ਕਰਕੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਪ@ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ@ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
“ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ+ ਬਹਿੁਤਆਂ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਾਣੀ ਹ ੈਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂਜਾਣਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਅਲਬਰਟਨਾਂ ਅਤੇ 
ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਜ+ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਸੋਗ ਦੇ ਇਸ ਸਮI ਿਵੱਚ, ਆਓ ਸ਼ਾਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪMਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਅਸੀ ਂਸਾਂਝਾ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ” 

 ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਪ+ੀਮੀਅਰ  

ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਿਕਤਾਬ ਰਾਹੀ ਂਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ 
alberta.ca/QueenElizabethMemorial 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਸ਼ੋਕ ਪMਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸੂਬਾਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕIਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਵੀਕਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਕਐਡਂ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ1 ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ 

• Alberta legislature: 10800 97 Avenue NW, Edmonton 
• Government House: 12845 102 Avenue NW, Edmonton 
• McDougall Centre: 455 6 Street SW, Calgary 

ਿਸਰਫ ਵੀਕਡੇਜ਼, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ1 ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜ ੇ

• Medicine Hat Provincial Building: 346 3rd Street SE 
• Lethbridge Provincial Building: 200 5 Avenue S 
• Red Deer Provincial Building: 4920 51 Street 
• Grande Prairie Provincial Building: 10320 99 Street 
• Fort McMurray Provincial Building: 9915 Franklin Avenue 



 
ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੈਲਰੀ alberta.ca/QueenElizabethMemorial 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ 

ਅਸੀ ਂਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਫੁੱਲ ਨਾ ਿਲਆਓ, ਿਕਉਿਂਕ ਉਨlਾਂ ਨੰੂ 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ, 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਿਕਸ ੇਚੈਿਰਟੀ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਆੁਰਾ 
ਸਮਰਿਥਤ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਿਵੱਚ+ ਇੱਕ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਿਜਵI ਿਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕnਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ। 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 

 

ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਿਗੱਛ 

Justin Brattinga (ਜਸਿਟਨ ਬFੈਿਟੰਗਾ) 

780-203-0177 
ਪ:ੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਔਿਫਸ ਔਫ ਦ ਪ:ੀਮੀਅਰ 


