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نئے اسکولوں، جديد جگہوں ميں سرمايہ کاری کرنا 

 2023مارچ،  1

 البرٹا کی حکومت نئے اور جديد
کالس رومز کے ليے اگلے تين 

بلين ڈالر کی سرمايہ  2.3سالوں ميں 
 کاری کر رہی ہے۔ 

منصوبوں کی حمايت کرتا  58 2023بجٹ 
مکمل تعميراتی  13ہے، جس ميں 

منصوبہ بندی  14ڈيزائن،  20منصوبے، 
پری پالننگ شامل ہيں۔ مجموعی  11اور 

ميں طلباء کے ليے  طور پر، البرٹا بهر
نئی اور اضافی جگہيں ہوں  25,000تقريباً 

نئی جگہيں اور   9,400گی، جن ميں
سے زياده طلباء کی اپ گريڈ شده  15,500

جگہيں ہوں گی۔ اس ميں کيلگری ميں تقريباً 
اور  باقی  4,100ايڈمنٹن ميں،  4,500

نئی اور اپ گريڈ  16,300صوبے کے ليے
 ں۔شده جگہيں شامل ہي

"البرٹا کے نوعمر سيکهنے والے   
)learners( اور  کے کی کميونٹی لمستقب

کاروباری رہنما ہيں۔  انہيں اپنے روشن 
مستقبل کی تياری کے ليے درکار ٹولز اور 
ہنر حاصل کرنے کے ليے صحيح جگہوں 

پنے اسکولوں ميں اکی ضرورت ہے۔ 
رمايہ کاری کر کے، ہم اپنے طلباء ميں س

ہيں، ساته ہی ساته سرمايہ کاری کر رہے 
مزيد مالزمتيں پيدا کر رہے ہيں اور مقامی 

 معيشت کو سہارا دے رہے ہيں"  
ایڈریانا الگرانج 

 (Adriana LaGrange) ، منسڻر آف اییجوکیشن 
(Minister of Education)

تعليم کے بنيادی ڈهانچے ميں اس سرمايہ کاری ميں شامل ہيں:  

  ملين  ڈالر: 372تعميراتی اور ڈيزائن کے منصوبوں کے ليے
o 10 نئے اسکول
o 16متبادل اسکول
o 7  جديد کارياں

متعلقہ معلومات
Alberta.ca/Budget

-https://www.alberta.ca/capital

plan.aspx 

ميڈيا سے پوچه گچه
 ) Emily Peckhamايملی پيکہم(

 Pressپريس سيکرٹری تعليم(
Secretary, Education ( 

587-985-4305  
emily.peckham@gov.ab.ca 
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 14  ن ڈالر ملي 4منصوبوں کے سائٹ کے تجزيہ اور دائره کار کی ترقی جيسی منصوبہ بندی کی سرگرميوں ميں مدد کے ليے

 11  ملين ڈالر اور توقع ہے کہ يہ اسکول کے دائره اختيار  1تصوراتی منصوبوں کی پہلے سے منصوبہ بندی کرنے کے ليے
 کے ليے اعلٰی ترجيحی ضروريات بنيں گی 

  بلين ڈالر 1پچهلے اعالن کرده منصوبوں پر کام جاری رکهنے کے ليے

 ملين ڈالر 300يں تين سالوں کے دورانيے ميں اسکول کے حکام کے خود ہدايت شده سرمايہ کے منصوبوں م

 ) کيپٹل مينٹيننس اينڈ رينيوئل پروگرامCapital Maintenance and Renewal Program کے ذريعے موجوده اسکولوں (
 ملين ڈالر 279کی عمارتوں کی ديکه بهال اور تجديد کے ليے 

  ايک چارٹر ہب ( ڈالر، بشمول کيلگری ميں  ملين 171پبلک چارٹر اسکول کے بنيادی ڈهانچے کی مدد کے ليےCharter 
Hubکے ليے سرمايہ کاری (

  ڈالر فنڈ ملين  43کامياب کالجيٹ اسکول کے درخواست دہندگان کی سہولتوں کو اپ گريڈ کرنے کے ليے

  ملين ڈالر 93بهرميں فوری جگہ کی ضروريات کو پورا کرنے کے ليے ماڈيولر کالس روم پروگرام کے ليے  صوبے

"البرٹا کی حکومت بنيادی ڈهانچے کے اہم منصوبوں ميں سرمايہ کاری کر رہی ہے جس  
ميں اعلٰی معيار کے سکولوں کی اپ گريڈينگ اور تعمير شامل ہے، تاکہ اس بات کو يقينی 

البرٹنز اپنے بچوں کو ان کی مقامی کميونٹيز کے سکولوں ميں بهيج  بنايا جا سکے کہ 
ہماری توجہ اس بات کو يقينی بنانے پر ہے کہ ان منصوبوں کو بروقت، بجٹ کے سکيں۔  

 مطابق اور جہاں ان کی ضرورت ہے، وہاں تک پہنچايا جائے۔" 
 Minister ofانفراسٹرکچر ( فمنسٹر آ ) Nathan Neudorfنيتهن نيوڈورف (

Infrastructure(

کی وجوہات ميں سے ايک رہی ہے، مناسب جگہوں کی دستيابی ۔  اسی اسکول کے منصوبوں ميں سب سے بڑی رکاوٹ ، اور تاخير 
کے ذريعے، البرٹا کی حکومت ايک نيا اسکول پالننگ پروگرام بهی تشکيل دے رہی ہے جو کہ آنے والے اسکول کے  2023ليے، بجٹ 

اعده منظوری ملتے ہی کام شروع ہو پروجيکٹس کے ليے ايک شفاف "پائپ الئن" کے طور پر کام کرے گا تاکہ تعميراتی فنڈنگ کی باق
 11جائے۔ اسکول کے چوده منصوبے اس نئے پروگرام کے ذريعے منصوبہ بندی اور سائٹ کی ترقی کا آغاز کريں گے جبکہ مزيد 
 منصوبوں کو دائره کار کے اختيارات تيار کرنے ميں مدد کے ليے قبل از منصوبہ بندی (پری پالننگ) کی فنڈنگ حاصل ہوگی۔ 

منصوبہ بندی کے پروگرام کا مقصد پروجيکٹ کے دائره کار اور سائٹ کی تفتيش کے کام کو مزيد ترقی کا موقع دينا ہے۔  اس سے 
ممکنہ خطرات کو واضح کرنے اور تخفيفی حکمت عمليوں اور اخراجات کی نشاندہی کرنے ميں بهی مدد ملے گی۔  مقصد يہ ہے کہ، 

کے بجٹ کے سائيکلز ميں ڈيزائن اور تعميراتی منظوری پر غور کرنے کے ليے پروجيکٹ کو بہتر  رکاوٹوں کو دور کرنے اور مستقبل
، وه وسائل انهيں فراہم کرنا ہے، جس سے الگت ميں اضافے وسائل کی ضرورت ہے پوزيشن ميں النے کے ليے اسکول بورڈز کو جن 

 اور شيڈول ميں رکاوٹوں اور تاخير کو کم کرنے کی اميد ہے۔

) کے CCSD) کيلگری کيتهولک اسکول ڈسٹرکٹ (Calgary Catholic Board of Trustees"کيلگری کيتهولک بورڈ آف ٹرسٹيز ( 
ليے آج اعالن کرده سرمايہ کے منصوبوں کے ليے شکر گزار ہے، جس ميں اس تيزی سے بڑهتی ہوئی کميونٹی کی خدمت کے ليے 

) اسکول کے ليے مکمل فنڈنگ شامل ہے۔    ہم توقع کرتے ہيں کہ ڈيزائن کا K-9( 9گريڈ کے کنڈرگارٹن سے  ) Nolan Hillنوالن ہل (
 Chestermere K-9اسکول ( K-9) اور چيسٹرميئر Rangeview high schoolعمل مکمل ہونے کے  بعد،رينج ويو ہائی اسکول (

schoolدی ڈهانچے کی اہم ضرورت اوران کميونٹيز ميں سی سی ) کے ليے مکمل تعميراتی فنڈ جلد از جلد مل جائے گا۔  اسکول کے بنيا
) کے استعمال کی بلند شرح کے پيش نظر، ان منصوبوں پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔  سی سی ايس ڈی CCSDايس ڈی (

)CCSD ( ) ريڈ اسٹونRedstone ميں (K-9 ) اسکول کی تعمير، بشپ مکنيلی ہائی اسکولBishop McNally High School (
) کی تعمير کے ليے قبل از منصوبہ بندی west-end high schoolضافے/ بڑهوتری اور ايک نئے ويسٹ اينڈ ہائی اسکول (کے ا

(پری پالننگ) کے عزم کی قدر کرتا ہے۔ " 
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 کيتهی وليمز، بورڈ چيئر، کيلگری کيتهولک سکول ڈسٹرکٹ
)Cathie Williams, board chair, Calgary Catholic School District(   

 

 
طلباء اوران کے خاندانوں کی جانب سے، ہم سرمايہ کے منصوبے کے اعالن کے ليے حکومت البرٹا کا شکريہ ادا  ) CBE"سی بی ای(

کرتے ہيں۔  بنيادی ڈهانچے ميں يہ غير معمولی اور بروقت سرمايہ کاری ہمارے نظام کے اندر طلباء کے سيکهنے کے مواقع کی حمايت 
 ں۔"کے ليے بہت ضروری ہي

    ) Laura Hack, board chair, Calgary Board of Education، بورڈ چيئر، کيلگری بورڈ آف ايجوکيشن(لورا ہيک  
 
 

) کے ليے، کميونٹی کے ليے اور خاص طور پرايکول کيمپبيلٹاؤن Elk Island Public Schools"يہ ايلک آئيلينڈ پبلک اسکولز ( 
)École Campbelltown) (اورشيرووڈ ہائيٹس جونيئر ہائی (Sherwood Heights Junior High دونوں کے طلباء کے ليے (

چهی طرح سے ليس اور کارآمد عمارت ہميں معياری تعليم کی پيشکش جاری رکهنے کی اجازت دے گی ايک جديد، اايک دلچسپ دن ہے۔ 
جو طلباء کو کالس روم ميں کامياب ہونے کے ليے درکار ہے اور اس ترقی کے دباؤ کو کم کرنے ميں مدد کرے گی جن کا ہم شيروڈ 

 ميں سامنا کر رہے ہيں۔   (Sherwood Park)پارک 
 )  Trina Boymook, board chair, Elk Island Public Schoolsايلک آئيلينڈ پبلک اسکولز ( ٹرينا بؤے ُمک ، بورڈ چيئر،  

 
 فوری حقائق:    

 مکمل تعميراتی فنڈنگ کی سرگرميوں ميں تعمير اور سکونت کے بعد کا جائزه شامل ہے۔. 

 اور وضاحتيں شامل ہيں۔  ڈيزائن کی فنڈنگ کی سرگرميوں ميں تعميراتی ٹينڈردستاويزات کی تياری، جيسے ڈرائنگ 

 منصوبہ بندی کی فنڈنگ کی سرگرميوں ميں سائٹ کا تجزيہ اور دائره کار کی ترقی کی سرگرمياں شامل ہيں۔ 

  پری پالننگ فنڈنگ ايک تصوراتی پروجيکٹ کو دائره کار کے عناصر، پروگرامنگ کی ترجيحات کی وضاحت کرنے کا موقع
 يت جيسی سرگرمياں شامل ہيں۔ديتی ہے اور اس ميں کميونٹی کی شمول

  بنيادی ڈهانچے کے منصوبوں کی فراہمی کے ليے فيصلہ سازی کے عمل ميں معاونت کے ليے، منسٹری آف انفراسٹرکچر کی
پاس کيا۔ يہ ايکٹ اس ) Infrastructure Accountability Actانفراسٹرکچراکاؤنٹيبيلٹی ايکٹ ( ميں 2021وزارت نے دسمبر 

 ) کے ليے منصوبوں کو کس طرح سےترجيح ديتا ہے۔ Capital Planبات کا خاکہ پيش کرتا ہے کہ صوبہ ساالنہ کيپٹل پالن (

  20بلڈنگ فارورڈ: البرٹاز  ميں 2021جيسا کہ ايکٹ کی طرف سے قانون سازی کی گئی ہے، حکومت نے دسمبر-
بهی شائع کيا، جو البرٹا ميں طويل مدتی ) Alberta's 20-Year Strategic Capital Planايئراسٹريٹجک کيپيٹل پالن (

 انفراسٹرکچر سرمايہ کاری اور ترقی کے ليے ايک بليو پرنٹ فراہم کرتا ہے۔ 

 ) حکومت کے بجٹ کے فيصلے ايکٹ کے مطابق کيے جاتے ہيں اور اس کی رہنمائی اسٹريٹجک کيپيٹل پالنStrategic 
Capital Planے ذريعے کی جاتی ہے تاکہ اس بات کو يقينی بنايا جا سکے کہ مستقبل کی سرمايہ کاری سے البرٹنز کو ) ک

 فائده پہنچے۔

  حکومتی شراکت دار، جيسے ميونسپلٹيز اور اسکول بورڈز، حکومت کی طويل مدتی سمت کو جانتے ہوئے بهی کيپٹل فنڈنگ کے
 ليے منصوبہ بندی کر سکيں گے۔

 

 ):  13مکمل تعميراتی فنڈنگ ( –کے اسکول کے منصوبے  2023بجٹ   

 پروجيکٹ کی قسم/نام اسکول ڈويژن کميونٹی

 نيا سيکنڈری اسکول   Airdrie( Conseil scolaire FrancoSudايئرڈری(
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 Calgaryکيلگری بورڈ آف ايجوکيشن کيلگری
Board of Education   

 )John G جان جی ڈيفن بيکر ہائی اسکول
)Diefenbaker High School  کی جديد

 کاری
کيلگری رومن کيتهولک سيپريٹ اسکول   کيلگری

 Calgary Roman Catholicڈويژن
Separate School Division ( 

 اسکول K-9 ) ميں نياNolan Hillنوالن ہل (

) École Michaëlle-Jeanژاں(-ايکول ميکال Conseil scolaire Centre-Nord ايڈمنٹن
 Écoleروئے (-اور ايکول گيبريئيل
Gabrielle-Royکے ليے حل ( 

 اسکول  K-9)ميں نيا Edgemontايجمونٹ ( ايڈمنٹن پبلک سکول بورڈ  ايڈمنٹن

ہولی اسپرٹ رومن کيتهولک سيپريٹ  )Lethbridgeليته برج (
 Holy Spirit Romanسکول ڈويژن 

Catholic Separate School 
Division  

) ميں نيا west Lethbridgeويسٹ ليته برج (
K-6 اسکول 

) École La Vérendryeايکول الوےغندغی Lethbridge( Conseil scolaire FrancoSud  )ليته برج (
 کا جم پروجيکٹ

کرائسٹ دی ريڈيمر کيتهولک سيپريٹ  Okotoksاوکوٹوکس ((
 Christ the Redeemerسکول ڈويژن 

Catholic Separate School 
Division  

 École Good ايکول ُگڈ شيفرڈ اسکول
Shepherd School کا متبادل ( 

 Chinook’sشنوکس ايج اسکول ڈويژن ( ) Penholdپين ہولڈ (
Edge School Division( 

 Penholdپين ہولڈ ايليمنٹری سکول (
Elementary Schoolکا متبادل ( 

 Westwindويسٹ ونڈ اسکول ڈويژن ( ) Raymondريمنڈ (
School Division ( 

 نيا ہائی اسکول

 Sherwoodشيرووڈ پارک (
Park( 

 Elk Islandايلک آئی لينڈ سکول ڈويژن (
School Division ( 

 کا حل ) Sherwood Parkشيرووڈ پارک (

ناردرن گيٹ وے سکول ڈويژن  )Valleyviewويلی ويو (
)Northern Gateway School 

Division ( 

 کا حل )Valleyviewويلی ويو (

ولک سيپريٹ سکول ليک لينڈ رومن کيته )Waskatenauواسکتيناؤ (
 Lakeland Romanڈويژن (

Catholic Separate School 
Division ( 

   Holy Familyہولی فيملی کيتهولک سکول ( 
Catholic Schoolکا متبادل ( 

 
 

 ):   20ڈيزائين فنڈنگ ( –کے اسکول کے منصوبے  2023بجٹ   

 پروجيکٹ کی قسم/نام اسکول ڈويژن کميونٹی

 Rocky Viewراکی ويو سکول ڈويژن ( )Airdrieايئرڈری(
School Division ( 

) southwest Airdrieساؤته ويسٹ ايئرڈری(
 اسکول K-8ميں نيا 

 Pembinaپيمبينا ہلز سکول ڈويژن ( )Barrheadبار ہيڈ (
Hills School Division ( 

 Barrheadبار ہيڈ کمپوزٹ ہائی اسکول (
Composite High School کی جديد کاری (

 اور دوباره ُمرتب سازی
ريڈ ڈيئر کيتهولک سيپريٹ سکول ڈويژن  ) Blackfaldsبليک فالڈز (

)Red Deer Catholic Separate 
School Division ( 

 سکول  K-5نيا 

 Bowبو آئی لينڈ / برڈيٹ (
Island / Burdett( 

 Prairieپريری روز سکول ڈويژن (
Rose School Division  ( 

اور برڈيٹ  ) Bow Islandبو آئی لينڈ (
)Burdettکے ليے حل ( 

 Wild Roseوائلڈ روز اسکول ڈويژن ( )Bretonبريٹن (
School Division ( 

) Breton High Schoolبريٹن ہائی اسکول (
کی جديد کاری اور دوباره ُمرتب سازی اور بريٹن 
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 Breton Elementaryايليمنٹری اسکول (
Schoolکا انہدام ( 

گراس لينڈز سکول ڈويژن  )Brooksبروکس (
)Grasslands School Division ( 

 Brooks Juniorبروکس جونيئر ہائی سکول (
High School کا متبادل ( 

کيلگری رومن کيتهولک سيپريٹ اسکول   )Chestermereچيسٹرمير(
 Calgary Roman Catholicڈويژن(

Separate School Division ( 

 سکول  K-9نيا 

کيلگری رومن کيتهولک سيپريٹ اسکول   کيلگری
 Calgary Roman Catholicڈويژن(

Separate School Division( 
 

 ) ميں نيا ہائی اسکولRangeviewرينج ويو(

ايڈمنٹن کيتهولک سيپريٹ سکول ڈويژن  ايڈمنٹن
)Edmonton Catholic Separate 

School Division  

 ) کے لئے حلRundle Heightsرنڈل ہائٹس (

) Glenridding Heightsگلينريڈنگ ہائيٹس ( ايڈمنٹن پبلک سکول بورڈ ايڈمنٹن
 ميں نيا جونيئر/سينئر ہائی سکول

 Fortفورٹ ميک مرے (
McMurray( 

Conseil scolaire Centre-Nord K-12    ) ايکول بولایرÉcole Boréale کا(
 متبادل

 Northernناردرن الئٹس سکول ڈويژن ( ) Lac La Bicheالک ال بيش(
Lights School Division ( 

 Vera M. Welshويرا ايم. ويلش سکول (
School کا متبادل ( 

 Black Goldبليک گولڈ سکول ڈويژن ( )Leducليڈک (
School Division ( 

 Écoleايکول کورنتهيا پارک اسکول (
Corinthia Park Schoolکی جديد کاری( 

 St. Paulسينٹ پال سکول ڈويژن ( )Mallaigمالئيگ (
School Division  ( 

 École Mallaigايکول مالئيگ اسکول (
School کا متبادل( 

ميڈيسن ہيٹ رومن کيتهولک سيپريٹ سکول  )Medicine Hatميڈيسن ہيٹ (
 Medicine Hat Romanڈويژن (

Catholic Separate School 
Division ( 

School سينٹ فرانسس زيويئر سکول)St .
Francis Xavier Schoolکا متبادل( 

ليونگ اسٹون رينج اسکول ڈويژن  ) Nantonنينٹن (
)Livingstone Range School 

Division ( 

 کے لئے حل  Nantonنينٹن ((

 Red Earthريڈ ارته کريک (
Creek( 

 Peaceپيس ريور اسکول ڈويژن (
River School Division ( 

 Red Earth Creekريڈ ارته کريک سکول (
School کا متبادل ( 

 Spruceسپروس گروو کمپوزٹ ہائی اسکول ( ) Spruce Groveسپروس گروو ( )Spruce Groveسپروس گروو (
Grove Composite High School کا (

 متبادل
 Horizonہورائزن سکول ڈويژن (   )Taberٹيبر (

School Division  ( 
) اور ڈی اے W.R. Myersڈبليو آر مائرز (

اسکولوں کی  ) D.A. Fergusonفرگوسن (
 جديد کاری

 Buffaloبفيلو ٹريل سکول ڈويژن (     ) Wainwrightوين رائٹ (
Trail School Division   ( 

) کا Wainwright Schoolوين رائٹ اسکول (
 ابادلمت
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 پروجيکٹ کی قسم/نام اسکول ڈويژن کميونٹی
 Rocky Viewراکی ويو سکول ڈويژن ( )Airdrieايئرڈری(

School Division ( 
 تک کے گريڈز کے نئےاسکول 12سے 9

 Calgaryکيلگری بورڈ آف ايجوکيشن( کيلگری
Board of Education  ( 

کی  ) Annie Gale Schoolاينی گيل اسکول (
 جديد کاری
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 Calgaryکيلگری بورڈ آف ايجوکيشن( کيلگری
Board of Education ( 

)ميں نيا ہائی Cornerstoneکارنراسٹون (
 اسکول 

 Palliserپاليسر سکول ڈويژن(   ) Coalhurstکولہرسٹ (
School Division  ( 

 Coalhurst Highکولہرسٹ ہائی سکول (
Schoolکی جديد کاری ( 

 Highہائی پريری اسکول ڈويژن ( ) Donnellyڈونيلی (
Prairie School Division ( 

 G. P. Vanierجی. پی. وينير سکول (
School( 

ڈويژن ايڈمنٹن کيتهولک سيپريٹ سکول  ايڈمنٹن
)Edmonton Catholic Separate 

School Division   

 Heritage Valleyہيريٹيج ويلی کاوناگ (
Cavanagh ميں نيا (K-9 اسکول 

 اسکول K-6) ميں نيا Rosenthalروزينتهل ( ايڈمنٹن پبلک سکول بورڈ ايڈمنٹن
 Glenridding(گلينريڈينگ ہائيٹس  ايڈمنٹن پبلک سکول بورڈ ايڈمنٹن

Heights ( ميں نيا پرائمری اسکول 
 Fortفورٹ ميک مرے (

McMurray( 
) Fort McMurrayفورٹ ميک مرے (

 اسکول ڈويژن 
 Westwoodويسٹ ووڈ کميونٹی ہائی اسکول (
Community High Schoolکی جديد کاری ( 

 Peaceپيس واپيتی اسکول ڈويژن (   )Grande Prairieگرانڈ پريری (
Wapiti School Division   ( 

) کے شمال Grande Prairieگرينڈ پريری (
 ميں نيا ہائی اسکول

 Galbraithگالبريته ايليمنٹری اسکول ( ) اسکول ڈويژن Lethbridgeليته برج ( )Lethbridgeليته برج (
Elementary) School کی جديد کاری 

 Foothillsفٹ ہلز سکول ڈويژن ( Okotoksاوکوٹوکس ((
School Division( 

 نيا ہائی اسکول 

 Clearviewکليئر ويو سکول ڈويژن ( )Stettlerسٹيٹلر (
School Division ( 

 Stettler Middleسٹيٹلر مڈل سکول (
Schoolميں جديد کاری اور اضافہ ( 

 Golden Hillsگولڈن ہلز سکول ڈويژن ( )Strathmoreاسٹريتهمور(
School Division ( 

 Westmount Schoolويسٹ ماؤنٹ اسکول ((
 کا متبادل

 

 
 ):11کے منصوبے ( ) Pre-Planning Programقبل از پالننگ پروگرام(–2023بجٹ 

 پروجيکٹ کی قسم/نام اسکول ڈويژن کميونٹی

 Calgaryکيلگری بورڈ آف ايجوکيشن( کيلگری
Board of Education ( 

 A.E. Crossاے. ای. کراس اسکول (
Schoolکی جديد کاری ( 

 Calgaryکيلگری بورڈ آف ايجوکيشن( کيلگری
Board of Education ( 

. Sir John Aسر جان اے. ميکڈونلڈ سکول (
Macdonald Schoolکی جديد کاری ( 

 Calgaryکيلگری بورڈ آف ايجوکيشن( کيلگری
Board of Education  ( 

 Saddle Ridgeنيا سيڈل راج ميڈل اسکول (
middle school( 

کيلگری رومن کيتهولک سيپريٹ اسکول   کيلگری
 Calgary Roman Catholicڈويژن(

Separate School Division( 

) ميں نيا پرائمری Redstoneريڈ اسٹون (
 اسکول

کيلگری رومن کيتهولک سيپريٹ اسکول   کيلگری
 Calgary Roman Catholicڈويژن(

Separate School Division( 

 Bishopبشپ ميک نيلی ہائی اسکول (
McNally High Schoolميں اضافہ ( 

کيلگری رومن کيتهولک سيپريٹ اسکول   کيلگری
 Calgary Roman Catholicڈويژن(

Separate School Division( 

 Rockyنيو ويسٹ کيلگری ہائی اسکول (  
View School Division  ( 

 Rocky Viewراکی ويو سکول ڈويژن ( )Chestermereچيسٹرمير(
School Division( 

 سکول K-9نيا 

 Rocky Viewراکی ويو سکول ڈويژن ( ) Cochraneکوکرين (
School Division ( 

  K-5/K-8نيا 
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ايڈمنٹن کيتهولک سيپريٹ سکول ڈويژن  ايڈمنٹن
)Edmonton Catholic Separate 

School Division   

 اسکول K-9نيا نارته 

ايڈمنٹن پبلک سکول ڈويژن    ايڈمنٹن
)Edmonton Public School 

Division  ( 

 Pilotپائلٹ ساؤنڈ/ميک کوناچی (
Sound/McConachie ميں نيا جونيئر ہائی (

 اسکول 
 Red Deerريڈ ڈيئر پبلک سکولز ( )  Red Deerريڈ ڈيئر (  

Public Schools( 
 northeastنيا نارته ايسٹ مڈل اسکول (

middle school( 
 




