
       ਨੀਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ 

ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਧੁਨਨਕ ਥਾਵਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ  
1 ਮਾਰਚ, 2023 

 

 ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਨਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ 
ਅਗਲੇ ਨਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਨਵਿੱਚ $2.3 ਨਬਲੀਅਨ ਦਾ ਨਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ।  
 
ਬਜਟ 2023 58 ਪ੍ਰੋਜਕੈਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ 13 ਪ੍ੂਰ ੇ
ਨਨਰਮਾਣ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟ, 20 ਨਿਜ਼ਾਈਨ, 14 ਯਜੋਨਾਬਿੰ ਦੀ ਅਤੇ 11 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਲਾਨਨਿੰ ਗ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਕਿੁੱਲ ਨਮਲਾ ਕੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਨਵਿੱਚ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 
25,000 ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਥਾਂਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
9,400 ਨਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ 15,500 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਅਪ੍ਗਰੇਿ ਕੀਤੀਆਂ 
ਥਾਂਵਾਂ।  ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਨਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,500 ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿੱਪ੍ਗਰਿੇ 
ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਐਿਮਿੰਟਨ ਨਵਿੱਚ 4,100 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਲਈ 16,300 ਥਾਂਵਾਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
 
“ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨ ਨਸਨਿਆਰਥੀ ਕਿੱਲਹ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤ ੇਵਪ੍ਾਰਕ ਆਗ ੂ
ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਉਜਵਲ ਭਨਵਿੱਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।  ਸਾਿੇ 
ਸਕੂਲਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਅਰਥਨਵਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। " 
ਐਿਰੀਆਨਾ ਲਾਗਰੇਂਜ, ਨਸਿੱਨਿਆ ਮਿੰ ਤਰੀ 
 
ਨਸਿੱਨਿਆ ਦੇ ਬੁਨਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਵਿੱਚ ਇਸ ਨਨਵੇਸ਼ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਨਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟਾਂ ਲਈ $372 ਨਮਲੀਅਨ: 
o 10 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ 
o 16 ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 
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o 7 ਆਧਨੁਨਕੀਕਰਨ 
• 14 ਪ੍ਰਜੋੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਕੋਪ੍ ਨਿਵੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬਿੰ ਦੀ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ 
ਲਈ $4 ਨਮਲੀਅਨ 
• 11 ਸਿੰ ਕਲਨਪ੍ਕ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਯਜੋਨਾ ਕਰਨ ਲਈ $1 ਨਮਲੀਅਨ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਅਨਧਕਾਰ ਿਤੇਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਥਨਮਕ 
ਲੋੜਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  
• ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰ ਮ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ $1 ਨਬਲੀਅਨ 
• ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਵ-ੈਨਨਰਦਨੇਸ਼ਤ ਪ੍ੂਿੰ ਜੀ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਨਵਿੱਚ $300 ਨਮਲੀਅਨ 
• ਕੈਪ੍ੀਟਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂ ਸ ਅਤੇ ਰੀਨਨਊਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮਜੌੂਦਾ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿੱਿ-ਰਿਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 
ਲਈ $279 ਨਮਲੀਅਨ।  
• ਕੈਲਗਰੀ ਨਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਹਿੱਬ ਲਈ ਨਨਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪ੍ਬਨਲਕ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂਿੰ  ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 
$171 ਨਮਲੀਅਨ।  
• ਸਫਲ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ ਨਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਨਵਧਾ ਅਿੱਪ੍ਗਰਿੇ ਲਈ ਫਿੰ ਿ ਦੇਣ ਲਈ $43 ਨਮਲੀਅਨ 
• ਪ੍ੂਰੇ ਸਬੂੇ ਨਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪ੍ੇਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਿਊਲਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ $93 ਨਮਲੀਅਨ 
 
"ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਬੁਨਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵਿੱਤਾ 
ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਪ੍ਗਰੇਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਆਪ੍ਣੇ 
ਬਿੱਨਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਨਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਣ।  ਸਾਿਾ ਨਧਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤ ੇ
ਹੈ ਨਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਮੇਂ ਨਸਰ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਨਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਲੋੜ ਹੈ। " 
ਨਾਥਨ ਨਨਊਿੋਰਫ, ਬਨੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿੰ ਤਰੀ 
 
ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਿੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।  
ਇਸ ਲਈ, ਬਜਟ 2023 ਰਾਹੀਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ ੋਰਸਮੀ 
ਉਸਾਰੀ ਫਿੰ ਨਿਿੰ ਗ ਨੂਿੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ "ਪ੍ਾਈਪ੍ਲਾਈਨ" 
ਵਜੋਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰੇਗੀ।  ਚੌਦਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਯੋਜਨਾਬਿੰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨਵਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗ ੇਜਦੋਂ 
ਨਕ ਹੋਰ 11 ਪ੍ਰੋਜਕੈਟਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਕੋਪ੍ ਨਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਨਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਲਾਨਨਿੰ ਗ ਫਿੰ ਨਿਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਗੀ।  
 
ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਆਨਗਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਿਤਨਰਆ ਂਨੂਿੰ  ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤ ੇਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਵੀ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  ਟੀਚਾ ਸਕੂਲ ਬਰੋਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਨਵਿੱਿ ਦੇ 
ਬਜਟ ਚਿੱਕਰਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟ ਨੂਿੰ  ਨਬਹਤਰ ਸਨਥਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂਿੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ।  



“ਕੈਲਗਰੀ ਕਥੈੋਨਲਕ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਟਰਿੱਸਟੀਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਥਨੋਲਕ ਸਕੂਲ ਨਿਸਨਟਰਕਟ (CCSD) ਲਈ ਅਿੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ੂਿੰ ਜੀ 
ਪ੍ਰੋਜਕੈਟਾਂ ਲਈ ਧਿੰ ਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਲਨ ਨਹਿੱਲ ਨਵਿੱਚ K-9 
ਸਕੂਲ ਲਈ ਪ੍ੂਰੀ ਫਿੰ ਨਿਿੰ ਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਪ੍ੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਂਜਨਵਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 
ਚੈਸਟਰਮੇਰ ਕੇ-9 ਸਕੂਲ ਲਈ ਪ੍ੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਫਿੰ ਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਨਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ 
ਬੁਨਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤ ੇCCSD ਦੀ ਉੱਚ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਦਰ ਨੂਿੰ  ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟਾਂ ਨੂਿੰ  ਤਰੁਿੰ ਤ ਨਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ।  CCSD ਰੈੈੱਿਸਟੋਨ ਨਵਿੱਚ K-9 ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ, ਨਬਸ਼ਪ੍ ਮਕੈਨਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂਿੰ  ਜੜੋਨ/ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਨਵੇਂ 
ਵੈਸਟ-ਐਿਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ੂਰਵ-ਯਜੋਨਾਬਿੱਧ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। " 
ਕੈਥੀ ਨਵਲੀਅਮਜ਼, ਬੋਰਿ ਚੇਅਰ, ਕੈਲਗਰੀ ਕਥੈੋਨਲਕ ਸਕੂਲ ਨਿਸਨਟਰਕਟ 
 
“CBE ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਐਲਾਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਬੁਨਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਨਨਵੇਸ਼ ਸਾਿੇ ਨਸਸਟਮ ਨਵਿੱਚ 
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਨਕਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ” 
ਲੌਰਾ ਹੈਕ, ਬੋਰਿ ਚੇਅਰ, ਕੈਲਗਰੀ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 

 
 

“ਇਹ ਐਲਕ ਆਈਲੈਂਿ ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ , ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਈਕੋਲ ਕੈਂਪ੍ਬੈਲਟਾਊਨ ਅਤ ੇਸ਼ੇਰਵਿੁੱਿ 
ਹਾਈਟਸ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਨਦਨ ਹੈ।  ਇਿੱਕ ਆਧਨੁਨਕ, ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਲੈਸ ਅਤੇ 
ਕੁਸ਼ਲ ਇਮਾਰਤ ਸਾਨੂਿੰ  ਕਲਾਸਰਮੂ ਨਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਵਾਲੀ ਨਸਿੱਨਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਵਿੁੱਿ ਪ੍ਾਰਕ ਨਵਿੱਚ ਸਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪ੍ੇਸ਼ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂਿੰ  ਘਿੱਟ 
ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲੇਗੀ। " 
ਨਟਰਨਾ ਬੁਆਮੂਕ, ਬੋਰਿ ਚੇਅਰ, ਐਲਕ ਆਈਲੈਂਿ ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਕਲੂ 

 

ਤਤਕਾਲ ਤਿੱਥ: 
• ਪ੍ੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਫਿੰ ਨਿਿੰ ਗ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

• ਨਿਜ਼ਾਈਨ ਫਿੰ ਨਿਿੰ ਗ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨਵਿੱਚ ਨਨਰਮਾਣ ਟੈਂਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਿਰਾਇਿੰ ਗ ਅਤ ੇਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਤਆਰੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।  

• ਯੋਜਨਾਬਿੰ ਦੀ ਫਿੰ ਨਿਿੰ ਗ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਕੋਪ੍ ਨਵਕਾਸ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

• ਪ੍ੂਰਵ-ਯਜੋਨਾ ਫਿੰ ਨਿਿੰ ਗ ਇਿੱਕ ਸਿੰ ਕਲਨਪ੍ਕ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ ਨੂਿੰ  ਸਕਪੋ੍ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਨਮਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਥਨਮਕਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਨਰਭਾਨਸ਼ਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  

• ਬਨੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ , ਬਨੁਨਆਦੀ 
ਢਾਂਚਾ ਮਿੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸਿੰ ਬਰ 2021 ਨਵਿੱਚ ਬੁਨਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ।  ਇਹ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਨਕ 
ਨਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਵਿੰ ਸ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ੂਿੰ ਜੀ ਯਜੋਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟਾਂ ਨੂਿੰ  ਤਰਜੀਹ ਨਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।  

 
 



 

• ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਿੰ ਬਰ 2021 ਨਵਿੱਚ ਨਬਲਨਿਿੰ ਗ ਫਾਰਵਰਿ: 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ 20-ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ੂਿੰ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਜ ੋਅਲਬਰਟਾ ਨਵਿੱਚ ਲਿੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਬਨੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 
ਦੇ ਨਨਵੇਸ਼ ਅਤ ੇਨਵਕਾਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਲਨੂਪ੍ਰਿੰ ਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

• ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਫੈਸਲੇ ਐਕਟ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ੂਿੰ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਦਨੇਸ਼ਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਕ ਭਨਵਿੱਿ ਨਵਿੱਚ ਪ੍ੂਿੰ ਜੀ ਨਨਵੇਸ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਲਾਭ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚਾਉਂਦੇ 
ਹਨ।  

• ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਮਉਂਸਪ੍ੈਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਬੋਰਿ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਨਦਸ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਜਾਣਦੇ 
ਹੋਏ ਪ੍ੂਿੰ ਜੀ ਫਿੰ ਨਿਿੰ ਗ ਲਈ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।  

 

ਬਜਟ 2023 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟ - ਪ੍ੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਫਿੰ ਨਿਿੰ ਗ (13): 

ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਕੂਲ ਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ ਦੀ ਨਕਸਮ/ਨਾਮ 

ਏਅਰਿਰੀ ਕੌਂ ਨਸਲ ਸਕੋਲੇਅਰ ਫਰੈਂਕੋਸੁਿ ਨਵਾਂ ਸੈਕਿੰ ਿਰੀ ਸਕੂਲ 

ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੌਨ ਜੀ. ਿਾਇਫੇਨਬਕੇਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ 
ਆਧੁਨਨਕੀਕਰਨ 

ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਰੋਮਨ ਕਥੈੋਨਲਕ ਵਿੱਿਰਾ 
ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਨੋਲਨ ਨਹਿੱਲ ਨਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੇ-9 ਸਕੂਲ 

ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਕੌਂ ਨਸਲ ਸਕੋਲੇਅਰ ਸੈਂਟਰ-ਨੌਰਿ ਈਕੋਲ ਨਮਸ਼ੈਲ ਜੀਨ ਅਤੇ ਈਕਲੋ ਗੈਬਰੀਲੇ 
ਰੌਏ ਲਈ ਹਿੱਲ 

ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਕੂਲ ਬਰੋਿ ਐਜਮੋਂਟ ਨਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੇ-9 ਸਕੂਲ 

ਲੈਥਨਬਰਜ ਪ੍ਨਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਮੋਨ ਕਥੈਨੋਲਕ 
ਵਿੱਿਰਾ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਪ੍ਿੱਛਮੀ ਲੈਥਨਬਰਜ ਨਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੇ-6 ਸਕੂਲ 

ਲੈਥਨਬਰਜ ਕੌਂ ਨਸਲ ਸਕੋਲੇਅਰ ਫਰੈਂਕੋਸੁਿ ਈਕੋਲ ਲਾ ਵੇਰੇਨਿਰਾਈ ਨਜਮ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ 

ਓਕੋਟੌਕਸ ਕਰਾਈਸਟ ਦ ਨਰਿੀਮਰ ਕਥੈਨੋਲਕ 
ਵਿੱਿਰਾ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਈਕੋਲ ਗਿੁੱਿ ਸ਼ੈਪ੍ਰਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਲੀ 

ਪ੍ੇਨਹੋਲਿ ਨਚਨੂਕਸ ਐਜ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ੇਨਹੋਲਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਲੀ 
ਰੇਮਿੰ ਿ ਵੈਸਟਨਵਿੰ ਿ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

ਸ਼ੇਰਵਿੁੱਿ ਪ੍ਾਰਕ ਐਲਕ ਆਈਲੈਂਿ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੇਰਵਿੁੱਿ ਪ੍ਾਰਕ ਲਈ ਹਿੱਲ 

ਵੈਲੀਨਵਊ ਉੱਤਰੀ ਗੇਟਵੇ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਵੈਲੀਨਵਊ ਲਈ ਹਿੱਲ 

ਵਾਸਕਟੇਨੌ ਲੇਕਲੈਂਿ ਰੋਮਨ ਕਥੈੋਨਲਕ ਵਿੱਿਰਾ 
ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਹੋਲੀ ਫੈਮਲੀ ਕਥੈੋਨਲਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਲੀ 

 
 
 



ਬਜਟ 2023 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟ - ਨਿਜ਼ਾਈਨ ਫਿੰ ਨਿਿੰ ਗ (20): 

ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਕੂਲ ਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ ਦੀ ਨਕਸਮ/ਨਾਮ 

ਏਅਰਿਰੀ ਰੌਕੀ ਨਵਊ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਿਣ-ਪ੍ਿੱਛਮੀ ਏਅਰਿਰੀ ਨਵਿੱਚ ਨਵਾਂ K-8 

ਸਕੂਲ 

ਬੈਰਹੈੈੱਿ ਪ੍ੇਮਬੀਨਾ ਨਹਲਸ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਆਧੁਨਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਰਹੈੈੱਿ ਕਿੰ ਪ੍ਨੋਜ਼ਟ 
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰੀਕਰਨ 

ਬਲੈਕਫਾਲਿਜ਼ ਰੈੈੱਿ ਿੀਅਰ ਕਥੈਨੋਲਕ ਵਿੱਿਰਾ ਸਕੂਲ 
ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਨਵਾਂ ਕੇ-5 ਸਕੂਲ 

ਬੋ ਆਈਲੈਂਿ ਅਤ ੇਬਰਿੇਟ ਪ੍ਰੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਬੋ ਆਈਲੈਂਿ / ਬਰਿੇਟ ਦਾ ਹਿੱਲ 

ਨਬਰਟਨ ਵਾਈਲਿ ਰਜੋ਼ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਬਰੈਟਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਧਨੁਨਕੀਕਰਨ 
ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰੈਟਨ 
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂਿੰ  ਢਾਹੁਣਾ 

ਬਰੂਕਸ ਗਰਾਸਲੈਂਿਸ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਬਰੂਕਸ ਜਨੂੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਲੀ 
ਚੈਸਟਰਮੇਰ ਕੈਲਗਰੀ ਰੋਮਨ ਕਥੈੋਨਲਕ ਵਿੱਿਰਾ 

ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਨਵਾਂ ਕੇ-9 ਸਕੂਲ 

ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਰੋਮਨ ਕਥੈੋਨਲਕ ਵਿੱਿਰਾ 
ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਰੇਂਜਨਵਊ ਨਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਸਕਲੂ 

ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਐਿਮਿੰ ਟਨ ਕੈਥਨੋਲਕ ਵਿੱਿਰਾ ਸਕੂਲ 
ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਰਿੰ ਿਲ ਹਾਈਟਸ ਲਈ ਹਿੱਲ 

ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਕੂਲ ਬਰੋਿ ਗਲੇਨਨਰਨਿਿੰ ਗ ਹਾਈਟਸ ਨਵਿੱਚ ਨਵਾਂ 
ਜੂਨੀਅਰ/ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰ ੇ ਕੌਂ ਨਸਲ ਸਕੋਲੇਅਰ ਸੈਂਟਰ-ਨੌਰਿ K-12 ਈਕੋਲ ਬੋਰੀਅਲ ਦੀ ਬਦਲੀ 
ਲਿ ਲਾ ਨਬਚ ੇ ਨਾਰਦਰਨ ਲਾਈਟਸ ਸਕੂਲ 

ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਵੇਰਾ ਐਮ. ਵੈਲਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਲੀ 

ਲੈਿੂਕ ਬਲੈਕ ਗੋਲਿ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਈਕੋਲੇ ਕੋਨਰਿੰ ਥੀਆ ਪ੍ਾਰਕ ਸਕਲੂ ਦਾ 
ਆਧੁਨਨਕੀਕਰਨ 

ਮਿੱਲੀਗ ਸੇਂਟ ਪ੍ਾਲ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਈਕੋਲ ਮਲੈਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਲੀ 
ਮੈਿੀਸਨ ਹੈੈੱਟ ਮੈਿੀਸਨ ਹੈਟ ਰਮੋਨ ਕਥੈਨੋਲਕ ਵਿੱਿਰਾ 

ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਨਸਸ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਲੀ 

ਨੈਂ ਟਨ ਨਲਨਵਿੰ ਗਸਟੋਨ ਰੇਂਜ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਨੈਨਟਨ ਲਈ ਹਿੱਲ 

ਰੈੈੱਿ ਅਰਥ ਕਰੀਕ ਪ੍ੀਸ ਨਰਵਰ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਰੈੈੱਿ ਅਰਥ ਕਰੀਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਲੀ 



ਸਪ੍ੂਸ ਗਰੋਵ ਪ੍ਾਰਕਲੈਂਿ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਸਪ੍ੂਸ ਗਰੋਵ ਕਿੰ ਪ੍ੋਨਜ਼ਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ 
ਬਦਲੀ 

ਟੈਬਰ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਿਬਲਯੂ.ਆਰ. ਮਾਇਰਸ ਅਤੇ ਿੀ.ਏ. ਦਾ 
ਆਧੁਨਨਕੀਕਰਨ ਫਰਗੂਸਨ ਸਕੂਲ 

ਵੇਨਰਾਈਟ ਬਫੇਲੋ ਟਰੇਲ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਵੇਨਰਾਈਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਲੀ 
 
 
 
 

ਬਜਟ 2023 - ਸਕੂਲ ਯਜੋਨਾ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟ (14): 

ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਕੂਲ ਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ ਦੀ ਨਕਸਮ/ਨਾਮ 

ਏਅਰਿਰੀ ਰੌਕੀ ਨਵਊ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਨਵੇਂ ਗਰੇਿ 9-12 ਸਕੂਲ 

ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਨੀ ਗੇਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਧਨੁਨਕੀਕਰਨ 

ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨਰਸਟੋਨ ਨਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

ਕੋਲਹਰਸਟ ਪ੍ਾਲੀਸਰ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਲਹਰਸਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ 
ਆਧੁਨਨਕੀਕਰਨ 

ਿੋਨਲੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੇਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਜੀ ਪ੍ੀ ਵੈਨੀਅਰ ਸਕੂਲ 

ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਐਿਮਿੰ ਟਨ ਕੈਥਨੋਲਕ ਵਿੱਿਰਾ ਸਕੂਲ 
ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੈਲੀ ਕਾਵਾਨਾਗ ਨਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੇ-9 
ਸਕੂਲ 

ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਕੂਲ ਬਰੋਿ ਰੋਸੇਨਥਲ ਨਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੇ-6 ਸਕਲੂ 

ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਕੂਲ ਬਰੋਿ ਗਲੇਨਨਰਨਿਿੰ ਗ ਹਾਈਟਸ ਨਵਿੱਚ ਨਵਾਂ 
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 

ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰ ੇ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰ ੇਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਵੈਸਟਵਿੁੱਿ ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ 
ਆਧੁਨਨਕੀਕਰਨ 

ਗਰੈਂਿ ਪ੍ਰੈਰੀ ਪ੍ੀਸ ਵਾਨਪ੍ਟੀ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਗਰੈਂਿ ਪ੍ਰੈਰੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹਾਈ 
ਸਕੂਲ 

ਲੈਥਨਬਰਜ ਲੈਥਨਬਰਜ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਗਲਬਰੈਥ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ 
ਆਧੁਨਨਕੀਕਰਨ 

ਓਕੋਟੌਕਸ ਫਿੁੱਟਨਹਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

ਸਟੈਟਲਰ ਕਲੀਅਰਨਵਊ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟੈਟਲਰ ਨਮਿਲ ਸਕੂਲ ਨਵਿੱਚ 
ਆਧੁਨਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜ 

ਸਟਰੈਥਮੋਰ ਗੋਲਿਨ ਨਹਲਸ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਵੈਸਟਮਾਉਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਲੀ 
 
 



ਬਜਟ 2023 - ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਲਾਨਨਿੰ ਗ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟ (11): 

ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਕੂਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਰੋਜਕੈਟ ਦੀ ਨਕਸਮ/ਨਾਮ 

ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏ ਈ ਕਰਾਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਧੁਨਨਕੀਕਰਨ 

ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰ ਜੌਹਨ ਏ ਮੈਕਿੋਨਲਿ ਸਕਲੂ ਦਾ 
ਆਧੁਨਨਕੀਕਰਨ 

ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਨਊ ਸਿੇਲ ਨਰਜ ਨਮਿਲ ਸਕਲੂ 

ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਰੋਮਨ ਕਥੈੋਨਲਕ ਵਿੱਿਰਾ 
ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਰੈੈੱਿਸਟੋਨ ਨਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 

ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਰੋਮਨ ਕਥੈੋਨਲਕ ਵਿੱਿਰਾ 
ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਨਬਸ਼ਪ੍ ਮੈਕਨਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ 

ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਰੋਮਨ ਕਥੈੋਨਲਕ ਵਿੱਿਰਾ 
ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਨਨਊ ਵੈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

ਚੈਸਟਰਮੇਰ ਰੌਕੀ ਨਵਊ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਨਵਾਂ ਕੇ-9 ਸਕੂਲ 

ਕੋਚਰੇਨ ਰੌਕੀ ਨਵਊ ਸਕੂਲ ਨਿਵੀਜ਼ਨ ਨਵਾਂ K-5/K-8 

ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਐਿਮਿੰ ਟਨ ਕੈਥਨੋਲਕ ਵਿੱਿਰਾ ਸਕੂਲ 
ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਨਨਊ ਨਾਰਥ ਕ-ੇ9 ਸਕੂਲ 

ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਐਿਨਮਿੰ ਟਨ ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਕੂਲ 
ਨਿਵੀਜ਼ਨ 

ਪ੍ਾਇਲਟ ਸਾਊਂਿ/ਮੈਕਕੋਨਾਚੀ ਨਵਿੱਚ ਨਵਾਂ 
ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

ਰੈੈੱਿ ਿੀਅਰ ਰੈੈੱਿ ਿੀਅਰ ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਉੱਤਰ-ਪ੍ੂਰਬੀ ਨਮਿਲ ਸਕਲੂ 

 


