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ਪੋਪ ਦੀ ਐਲਬਰਟਾ ਫੇਰੀ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹ ੁੰ ਨਦਆਂ 
 
14 ਜੁਲਾਈ 2022 

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਪੋਪ ਫਿਾਂਰਸਸ ਦੀ 24-27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਐਲਬਿਟਾ ਫੇਿੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿ 

ਿਹੀ ਹੈ।  

ਪੋਪ ਫਿਾਂਰਸਸ 24 ਜੁਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਐਡਰ ੂੰਟਨ ਪਹੁੂੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਐਡਰ ੂੰਟਨ,  ਾਸਕਵਾਰਸਸ ਅਤ ੇਲੈਕ ਸੇਂਟ ਐਨ ‘ਚ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਵੈਂਟਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾ ਲ 

ਹੋਣਗੇ।  

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਪੋਪ ਦੀ ਫੇਿੀ ਅਤ ੇਸੱਚ ਤੇ ਸਲੁਹ-ਸਫਾਈ (ਟਿੱੁਥ ਐਡਂ ਿੀਕਾਂਰਸਲੀਏਸ਼ਨ) ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਦ ੇਿਸਤ ੇਦ ੇਸਾਿੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸ ਿਥਨ 

ਕਿਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਾਿ ਬੂੰਦਬੋਸਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾਂਬੂੰਦੀ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰ  ਕਿ 

ਿਹੀ ਹੈ ਰਕ ਫੇਿੀ ਸਫਲ ਿਹੇ।  

ਸਿਕਾਿ ਭਾਵੇਂ ਰਕ ਪੋਪ ਦੇ  ਟੋਿ  ਕਾਫਲੇ ਦ ੇਿ ਟਾਂ ਵਾਲੇ ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਹਾਈਵਆੇਂ ਉੱਪਿ ਯਾਤਿ ਆ ਂਵਾਸਤ ੇਪੈਣ ਵਾਲੇ ਰਵਘਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਿੱਖਣ ਲਈ ਕੂੰ  ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ, ਰਫਿ ਵੀ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬੂੰਦ ਕਿਨ ਕਿਕ ੇ ੋਟਿਚਾਲਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਿੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਰਜੱਥ ੇਸੂੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਬਦਲਵੇਂ ਿ ਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਸੜਕ ਬੁੰ ਦੀਆ ਂ 

24 ਜ ਲਾਈ – ਪਪੋ ਫਰਾਂਨਸਸ ਪਹ ੁੰ ਚਦੇ ਹਿ 

• ਪਬਰਲਕ ਨ ੂੰ  ਹਾਈਵੇਅ ਬੂੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈੁਨ ਐਰਲਜ਼ਾਬੈੈੱਥ II (QEII) ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸੀ ਤ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀ ਉ ੀਦ ਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 
ਪੋਪ ਐਡਰ ੂੰਟਨ ਇੂੰਟਿਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਿਪੋਿਟ ਤੋਂ ਐਡਰ ੂੰਟਨ ਰਵਚਲੀ ਆਪਣੀ  ੂੰ ਰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਯਤਿਾ ਕਿਨਗੇ। 

25 ਜ ਲਾਈ – ਮਾਸਕਵਾਨਸਸ  

• ਕੁਈਨ ਐਰਲਜ਼ਾਬੈੈੱਥ II ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 611 ਤੇ 2 ਏ ਉੱਪਿ ਪੋਨੋਕਾ,  ਾਸਕਵਾਰਸਸ ਅਤੇ ਵੈਟਾਸਰਕਰਵਨ ਦ ੇਆਸ ਪਾਸ ਸੀਰ ਤ 

ਪਹੁੂੰਚ।. 

26 ਜ ਲਾਈ – ਲੈਕ ਸੇਂਟ ਐਿ ਧਾਰਨਮਕ ਯਾਤਰਾ  

• ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਐਡਰ ੂੰਟਨ ਅਤੇ ਲੈਕ ਸੇਂਟ ਐਨ ਦਿਰ ਆਨ ਯਾਤਿਾ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਈਵੇਅ 16, 43 ਅਤੇ 633 ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬੂੰਦੀਆ ਂਅਤੇ 
ਸੀ ਤ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀ ਆਸ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  



Classification: Public 
 

27 ਜ ਲਾਈ - ਪਪੋ ਫਰਾਂਨਸਸ ਨਵਦਾ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਿ  

• ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਐਡਰ ੂੰਟਨ ਤੋਂ ਐਡਰ ੂੰਟਨ ਇੂੰਟਿਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਿਪੋਿਟ ਤੱਕ ਯਾਤਿਾ ਕਿਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਈਨ ਐਰਲਜ਼ਾਬੈੈੱਥ II ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਿ 

ਹਾਈਵੇਅ ਬੂੰਦੀਆ ਂਅਤ ੇਸੀ ਤ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀ ਆਸ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਫੌਰੀ ਤੱਥ  

• ਪੋਪ ਦ ੇਈਵੈਂਟਾਂ ‘ਚ 120, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸ਼ਾ ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:  

o 15,000 ਲੋਕ  ਾਸਕਵਾਰਸਸ ‘ਚ 

o 775 ਲੋਕ ਸੇਕਿਡ ਹਾਿਟ ਚਿਚ ਐਡਰ ੂੰਟਨ ‘ਚ 

o 80,000 ਲੋਕ ਕਾ ਨਵਲੈਥ ਸਟਡੇੀਅ  ਐਡਰ ੂੰਟਨ ‘ਚ 

o 25,000 ਲੋਕ ਲੈਕ ਸੇਂਟ ਐਨ ‘ਚ 

ਸੁਲਹ-ਸਫਾਈ (ਿੀਕਾਂਰਸਲੀਏਸ਼ਨ) ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਇਕ ਤਿਜੀਹ ਹੈ। ਸੁਲਹ-ਸਫਾਈ ਦ ੇਇਕ ਭਾਗੀਦਾਿ ਵਜੋਂ ਚੂੰ ਗੇਿੇ ਭਰਵੱਖ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ 
ਉੱਤ  ਿਸਤ ੇਰ ੱਥਣ ਵਾਸਤ ੇਅਸੀਂ ਐਲਬਿਟਾ ‘ਚ   ਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਣੁ ਿਹੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਰ ਲਕ ੇਕੂੰ  ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ। 

ਸਬੁੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  

• ਪੋਪ ਫਿਾਂਰਸਸ ਐਲਬਿਟਾ ‘ਚ 

• ਪੋਪ ਦੀ ਫੇਿੀ ਦੀ ਸ ਾਂ-ਸ ਚੀ 

ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਰਪੋਰਟਾਂ  

ਅੱਪ-ਟ -ਡੇਟ ਸੜਕੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਟਰੈਰਫਕ ਦੇਿੀਆਂ ਲਈ  

• ਟਾਲ ਫਿੀ 511 (ਐਲਬਿਟਾ ‘ਚੋਂ) 
• ਫੋਨ ਕਿੋ:1-855-391-9743 (ਐਲਬਿਟਾ ਤੋਂ ਬਾਹਿ) 

• ਵੇਖੋ: 511.alberta.ca 

• ਫਾਲੋ ਕਿੋ: @511Alberta 

 

ਮੀਡੀਆ ਇਿਕ ਆਰੀਆ ਂ 

Wayne Wood  

 
780-293-1917 
 

ਕਰ ਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿ, ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ 

 

https://511.alberta.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2F511Alberta&data=05%7C01%7CJoti.Buttar%40gov.ab.ca%7Ccf65c59030de42ba1c3508da65b2ca26%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637934115803530806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U8HQijDiyjr1U%2BO58xUpkY9LO1gAX9HxmzPhNFauA5I%3D&reserved=0
mailto:wayne.wood@gov.ab.ca
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