
 
Classification: Public 

ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 

19 ਸਤੰਬਰ ਿ ੰ  ਇਕ ਸ ਬਾਈ ਸੋਗ ਨਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਨਿਤ 

ਕੀਤਾ  
14 ਸਤੰਬਰ 2022 ਮੀਡੀਆ ਇੰਿਕੁਆਰੀਆਂ   

ਐਲਬਿਟਾ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਿ ਦੇ ਰਦਨ ਨ ੰ  ਹਿ ਲੇਟ ਮਜੈਸਟੀ ਿਾਣੀ 

ਐਰਲਜ਼ਬੈੈੱਥ II ਦੀ ਪਰ ੈੱਤਿ ਯਾਦ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ‘ਚ ਇਕ ਸ ਬਾਈ ਸੋਗ 

ਰਦ ਸ  ਜੋਂ ਘੋਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਐਲਬਿਟਾ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  19 ਸਤੰਬਿ ਦੇ ਰਦਨ ਸ ਿੇੇ 10  ਜੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰ ਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹਿ ਲੇਟ ਮਜੈਸਟੀ 

ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਇਕ ਬਾਹਿ ਾਿੀ ਸਮਾਿੋਹ ‘ਚ ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਸੈੱਦਾ ਰਦੈੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਹੜਾ ਰਦਨ 

ਲੰਡਨ ਰ ਚ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਿ ਦਾ ਰਦਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਪਲ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਿਨ ਨਾਲ ਿੁਿ  ਹੋ ੇਗਾ। ਕੰਮ  ਾਲੀਆਂ 

ਥਾ ਾਂ, ਸਕ ਲਾਂ, ਦਫਤਿਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਿਾਂ ਨ ੰ   ੀ ਮੋਨ ਧਾਿਨ ਲਈ ਉਤਿਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੋਗ ਰਦ ਸ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ  ਜੋਂ, ਸਾਿੇ ਐਪਂਲਾਇਿਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਰ ਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਣ 

 ਾਲੇ ਸਮਾਿੋਹ ‘ਚ ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਫਿ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿ ਲੇਟ ਮਜੈਸਟੀ ਦੇ ਸਸਕਾਿ ਅ ਸਿ ਨ ੰ  

ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰ  ਸਥਾ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਿਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਕ ਲਾ ਂਨ ੰ  ਰ ਰਦਆਿਥੀਆਂ  ਾਸਤੇ ਸੋਗ ਰਦ ਸ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਿਾਹਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਐਲਬਿਟਾ ਦਾ ਰਸੈੱਰਿਆ ਰ ਭਾਗ 14 ਸਤੰਬਿ ਨ ੰ  ਸਕ ਲ ਬੋਿਡਾਂ ਨ ੰ  ਅਗਲੇਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ 

ਮੁਹੈੱਈਆ ਕਿੇਗਾ। 

ਹਿ ਲੇਟ ਮਜੈਸਟੀ ਨ ੰ  ਸਮਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਿੋਹ ਬਾਿੇ  ਧਿੇੇ ਰ ਸਥਾਿ ਜਲਦੀ ਹੀ 
alberta.ca/QueenElizabethMemorial ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗ।ੇ ਸਮਾਿੋਹ ਉਸ ਸਮੇਂ alberta.ca ਉੈੱਪਿ 

ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਸੋਿਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਉੈੱਪਿ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਰ ਿਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ।  

ਪਬਰਲਕ ਨ ੰ  ਐਲਬਿਟਾ ਰ ਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਿ ਸ ਬਾਈ ਰਬਲਰਡੰਗਾਂ 'ਚ 18 ਸਤੰਬਿ, ਐਤ ਾਿ ਿਾਮ 4  ਜੇ ਤੈੱਕ 

ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 19 ਸਤੰਬਿ, ਸੋਮ ਾਿ ਦਪੁਰਹਿ ਤੈੱਕ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿ ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤ ੇਦਸਤਿਤ 

ਕਿਨ ਲਈ ਸੈੱਦਾ ਰਦੈੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  
• ਕੁਈਨ ਐਰਲਜ਼ਬੈੈੱਥ ਮੈਮੋਿੀਅਲ ਇੰਨਫਿਮੇਿਨ 

http://www.alberta.ca/QueenElizabethMemorial

