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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

 

ਸਮਰੱਥਾ ਭੁਗਤਾਿ ਪੋਰਟਲ 18 ਜਿਵਰੀ ਿ ੂੰ  ਖੁੱਲਹ 
ਨਗਆ ਹੈ 
17 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ ੱਛਰਗੱਛ 

18 ਜਿਵਰੀ ਿ ੂੰ  ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜ ੇਤੋਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਿ $600 ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਭੁਗਤਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ। 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਰਥ-ਰਵਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹ ਤ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਘਰਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਗਰਮ ਕਰਨ 
ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਦਾ ਪਟੇ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੂੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ੇ
ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਰਵਆਪਕ-ਆਧਾਰਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ, ਬਜ਼ ਰਗਾਾਂ ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸ ਰੱਰਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੂੰ  ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਜੇ ਲਾਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। $180,000 ਤੋਂ ਘਟੱ 
ਪਰਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਨਰਭਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਲਈ 
$100 ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 65 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ ਰਗ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ 
ਆਮਦਨ $180,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਰਨਰਿਟ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ 
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭ ਗਤਾਨਾਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਨਯਰਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਮਆਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 
ਸਥਾਨਾਾਂ ਅਤ ੇ100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਰਜਸਟਰੀ ਏਜੂੰਟ ਜਾਾਂ ਅਲਬਰਟਾ 
ਸਪੋਰਟਸ (Alberta Supports) ਰਾਹੀ ਾਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2023 ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੂੰਤ ਰਵੱਚ 
ਭ ਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗ।ੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਹੋਵੇਗੀ। 
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ਔਿਲਾਈਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਤਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ 

ਰਸੱਧੇ ਸਮਰਥਨਾਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੂੰ  ਰਨੱਜੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤ ੇਸ ਰੱਰਿਆ ਨੂੂੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ 
ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਯੋਗ ਮਾਰਪਆਾਂ ਅਤ ੇਬਜ਼ ਰਗਾਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ ਲੂੰ ਰਬਤ 
ਪਰਮਾਰਣਤ ਿਾਤਾ (Verified Account) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ 
ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਾਂ ਮ ਲਾਕਾਤਾਾਂ ਤੋਂ ਰਬਨਾਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੂੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਕੌਣ 
ਹਨ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਪਰਮਾਰਣਤ 
ਿਾਤ ੇਤੋਂ ਲੌਗ-ਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਰਕੂੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪ ੱਛੇ ਜਾਣਗ ੇਤਾਾਂ ਜੋ ਭ ਗਤਾਨ ਰਸੱਧੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਿਾਤ ੇਰਵੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਸਕਣ। ਬੈਂਕ ਿਾਰਤਆਾਂ ਤੋਂ ਰਬਨਾਾਂ ਵਾਲੇ ਰਬਨੈਕਾਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚੱੈਕਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭ ਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤ ੇਕਾਲ-ਇਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਾਧ ੂਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਕਮਜ਼ਰੋ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਭੁਗਤਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਗੇ 

ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ, ਜੋ ਮ ਦਰਾਸਿੀਤੀ ਰਾਹਤ ਰਸੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਨੂੂੰ  ਆਪਣ-ੇਆਪ ਦਰਜ 
ਕਰ ਰਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ। 
ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਐਸ਼ ਅਰਡ ਇਨਕਮ ਿਾਰ ਰਸਰਵਅਰਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ (AISH), ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਜਾਾਂ ਅਲਬਰਟਾ 
ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਰਨਰਿਟ, ਜਾਾਂ ਪਰਸਨਜ਼ ਰਵਦ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਰਡਸਏਰਬਰਲਟੀਜ਼ (PDD) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਹਲਾਾਂ ਹੀ ਰਰਜਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤ ੇ31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ $100 ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹੋ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਰਨਰਭਰ ਬੱਚੇ 
ਵੀ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਾਂ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਵੈਚਰਲਤ ਤਰੌ 'ਤੇ ਰਰਜਸਟਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਧੀਨ ਬੱਰਚਆਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

ਰਕਫ਼ਾਇਤੀ ਭ ਗਤਾਨਾਾਂ ਰਵੱਚ $600 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੋਰਡੇਰਬਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕ ੱਲ ਰਬਜਲੀ ਛੋਟਾਾਂ ਰਵੱਚ $500 ਅਤ ੇ
ਅੂੰਦਾਜ਼ਨ ਈ ਾਂਧਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਰਵੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ ਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ ਰੱਰਿਆ ਅਤ ੇਰਰਹਣ-
ਸਰਹਣ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਰਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
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ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤ ੇਵਾਧੂ ਿਡੂਬੈਂਕ ਿੂੰਰਡੂੰਗ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਫੌਰੀ ਤਥੱ 

• ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ 30 ਜੂਨ ਤਕੱ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਰਪਛਲੇ ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ ਯਗੋ ਸੀ, ਭ ਗਤਾਨ ਰਪਛਲੇ ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। 

• ਰਬਨੈਕਾਰ ਜੋ ਤ ਰੂੰਤ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੂੰ  
ਸ ਰੱਰਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਵੋੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਰੇਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ 
ਨਹੀ ਾਂ ਆ ਜਾਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਰਵੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂੰਬੂੰਰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਦੂੰਦੇ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਰਨਊ ਏਜੂੰਸੀ 
(CRA) ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਟੈਕਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। 

• ਆਪਣੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

o ਪਰਮਾਰਣਤ ਿਾਤਾ (Verified Account) ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੂੰ  1-844-643-2789 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ 

o 1-844-644-9955 'ਤ ੇਅਿਰੋਡੇਰਬਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ। 

o ਰਬਨਾਾਂ ਰਕਸੇ ਿਰਚੇ ਦੇ 50 ਸਥਾਨਾਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਰਜਸਟਰੀ ਏਜੂੰਟ ਜਾਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟਸ (Alberta Supports) ਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ 
ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਓ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਧਾਏ ਗਏ 
ਸਮੇਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ: 

▪ ਦ ਪਰਹਰ ਬਾਅਦ 4:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ ਕੱਰਵਾਰ, ਅਤ ੇ

▪ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ੇ9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। 

• ਸਾਰ ੇਔਨਲਾਈਨ ਿਾਰਤਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਹੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਾਂਝਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬਤੂ ਪਾਸਵਰਡ ਰਕਵੇਂ 
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸ ਝਾਅ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ ਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਨੱਜੀ ਜਾਾਂ ਬੈਂਰਕੂੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟ ਸ ਨੇਹੇ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਭੇਜੇਗੀ। 

• ਵਾਧ ੂਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਵੀਡੀਓ ਅਤ ੇਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੱੁਛਨਗੱਛ 



 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

ਐਡਂਰੀਆ ਫਾਰਮਰ (Andrea Farmer)  

780-405-0775 
ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅਿੋਰਡੇਰਬਲਟੀ ਅਤ ੇਯੂਰਟਰਲਟੀਜ਼ 

ਮੇਨਲਸਾ ਕਰੇਿ (Melissa Crane)  

780-777-3409 
ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 

 

mailto:andrea.farmer@gov.ab.ca
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