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 ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 

 

 

ਨ ਿੱ ਖਣ ਨਿਚਲੇ ਪਾਨਿਆਂ ਿ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਲਈ  ਕ ਲਾਂ 
ਲਈ ਹੋਰ ਫੂੰ ਨ ੂੰ ਗ 

14 ਫਿਵਿੀ 2023  

ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਗਿਡੇਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਿੱ ਖਣ ਰਵਿੱਚ ਪਏ ਰਵਘਨਾਂ ਨਾਲ 

ਰਨਪਟਣ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੂੰ  ਹਿੱਲ ਕਿਨ ਲਈ 

ਆਪਣੀ 2022-23 ਫੂੰ ਰਡੂੰਗ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੂੂੰ  ਦੁਿੱ ਗਣਾ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। 

ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਦੇ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਸਾਲ ਲੂੰ ਬੀ ਰਿਆਦ ਦੀ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਿਹਿੱਤਵਪੂਿਨ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ 
ਸਿਕਾਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੈ ਰਕ ਐਲਬਿਟਾ ਰਵਿੱ ਚ ਗਿੇਡ 1 ਦੇ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਬਾਅਦ ਦੇ 

ਗਿੇਡਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕਾਿਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਰਨਆਦੀ ਹੁਨਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਕਸਤ ਕਿਨ। ਸਿਕਾਿ ਗਿੇਡ 1 ਦੇ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਵਧੀਕ ਪਰਦਾਨ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ ਰਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਬੁਰਨਆਦੀ ਗਰਣਤ ਅਤ ੇਸਾਖਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਿਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਗਿੇਡ ਪਿੱ ਧਿ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 

ਨਪਛਲੀ  ਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਉ ਾਰ ਕਰਿਾਂ 

ਇਹ ਫੂੰ ਰਡੂੰਗ ਹੋਿ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਰਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਿਹਾਂਿਾਿੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਰਸਿੱ ਖਣ ਰਵਿੱ ਚ ਪਏ 

ਰਵਘਨਾਂ ਦਾ ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

2021-22 ਰਵਿੱ ਚ, ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਗਿੇਡ 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ 45 

ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ, 70,000 ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਖਿਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰ ਰਖਆ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ‘ਚ 

ਲਗਭਗ ਸਿੱਤ ਿਹੀਰਨਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਿੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਲਈ। ਅੂੰਕਰੜਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂੰ ਕੇਤ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਕ ਲਗਭਗ 20 



 
Classification: Public 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਲ ਰਿਲਣ ਲਈ ਹੋਿ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਵਰ ਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਿ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਿਨ ਲਈ, ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਗਿੁਿੱ ਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਿੀ 
ਿਿੱਖਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਹੋਿ 10 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ,ੇ ਰਿਹੜੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਹੁਣ ਗਿੇਡ 2 ਤੋਂ 4 

ਰਵਿੱ ਚ ਹਨ। 

ਸਕੂਲ ਅਰਧਕਾਿੀਆਂ, ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਅਤ ੇਿਾਰਪਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਲ ਿਹੀ ਖੋਿ ਅਤ ੇਫੀਡਬੈਕ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਗਿੇਡ 1 ਦੇ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਆਪਣੇ ਪੜਹਨ ਅਤੇ ਗਰਣਤ ਦੇ ਹੁਨਿਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 

ਰਕੂੰ ਡਿਗਾਿਟਨ ਿਾਂ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਿੱ ਖਣ ਰਵਿੱ ਚ ਪਏ ਰਵਘਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਗਿੇਡ 1 ਸਕੂਲ ਰਵਚ ਪੜਹਨ ਰਸਿੱ ਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੂੂੰ  ਸਵੀਕਾਿ 

ਕਿਰਦਆਂ ਰਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਦੌਿ ਦੀ ਰਸਿੱ ਰਖਆ – ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਦਾ 
ਅਰਨਖੜਵਾਂ ਅੂੰਗ ਹੈ – ਅਤ ੇਉਸ ਰਵਚ ਿਹਾਂਿਾਿੀ ਦੌਿਾਨ ਰਵਘਨ ਰਪਆ ਸੀ, ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਗਿੇਡ 1 ਦੇ 

ਰਵਰ ਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਿ 'ਤੇ 10 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਪਰਦਾਨ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਸਿਕਾਿ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਿੇਂ 
ਗਿੇਡ 1 ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੂੰਡ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਰਸਰ ਖਆਿਥੀਆਂ 

ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਿਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਪਛਲੇ ਿਹੀਰਨਆਂ ਦਾ ਸਿਾਂ ਸੀ। 

ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਸਾਖਿਤਾ ਅਤ ੇਰਗਣਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਹੁਨਿ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਲੂੰ ਬੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਅਕਾਦਰਿਕ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਿਜ਼ਬੂਤ ਪੂਿਵ-

ਸੂਚਕ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਹਿੱਤਵਪੂਿਨ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਿੋ ਸਕੂਲ ਰਵਿੱ ਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਕਿ 

ਿਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੁਰਨਆਦੀ ਹੁਨਿ ਰਵਕਰਸਤ ਕਿ ਸਕਣ ਰਿਨਹ ਾਂ ਉੱਪਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਾਅਦ ਦੇ ਗਿੇਡਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਆਧਾਰਿਤ 

ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੋਿ ਨੇ ਦਿਸਾਇਆ ਹੈ ਰਕ ਿੇਕਿ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਘਿਸ਼ ਕਿ ਿਹੇ ਰਸਰ ਖਆਿਥੀਆਂ ਦੀ 
ਅਗੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕਿਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਿੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿੇਡ ਪਿੱਧਿ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹੁਣ ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਿਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਕੇ, ਸਿਕਾਿ 

ਭਰਵਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਿੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਿੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੋਕਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਿੇਗੀ। 

ਸਕੂਲ ਅਰਧਕਾਿੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਵਲਿੱ ਖਣ ਲੋੜਾਂ ਿੁਤਾਬਕ ਪਰੋਗਿਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਦੀ 
ਲਚਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਅਰਧਆਪਕ ਅਤ ੇਰਵਰ ਦਅਕ ਸਹਾਇਕ ਭਿਤੀ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ, 

ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ  ਵਧੇਿੇ ਰਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਾਂ ਰਕਤਾਬਾਂ ਅਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਸਿੋਤਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਵਿਗੇ 
ਸਿੋਤ ਖਿੀਦ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਫੌਰੀ ਤਿੱ ਥ 

• ਗਿੇਡ 1 ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਰਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 10 ਰਿਲੀਅਨ 

ਡਾਲਿ, ਿਹਾਂਿਾਿੀ ਦੇ ਕਾਿਨ ਅਕਾਦਰਿਕ ਅਤ ੇਿਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਿ ਿਹੇ 
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ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 110 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ 
ਦਾ ਭਾਗ ਹਨ। 

• ਸਕੂਲ ਅਰਧਕਾਿੀ ਇਸ ਫੂੰ ਰਡੂੰਗ ਲਈ ਤੁਿੂੰ ਤ ਅਿਜ਼ੀਆ ਂਦੇਣਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਹੇ ਦੇ ਪਰਹਲੇ 

ਚਾਿ ਿਹੀਰਨਆਂ ਨੇ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨ ਅਤ ੇਵਧੀਕ ਦਖਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿਾਂ ਰਦਿੱ ਤਾ। 

• ਬਿਟ 2022 ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਲਿਰਨੂੰ ਗ ਸੁਪੋਿਟਸ 

ਫੂੰ ਰਡੂੰਗ ਵਾਸਤ ੇ1.4 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। 
• • 2021-22 ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਿੱ ਖਣ ‘ਚ ਪਏ ਰਵਘਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਗਿਾਰਿੂੰਗ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ, ਸਕੂਲ ਅਰਧਕਾਿੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਿਟ 

ਕੀਤੀ: 
o  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ 
o ਰਵਰ ਦਆਿਥੀ ਦਾ ਆਤਿ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤ ੇਿੁਝੇਵੇਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 

o ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਰਪਆਂ ਤੋਂ ਸਕਾਿਾਤਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ 

o ਦਖਲ ਕਿਨ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਰਡਜ਼ਾਇਨ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਅਰਧਆਪਕਾਂ, 
ਰਵਰਦਅਕ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਪਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਦਖਲ-ਕਿਰਤਆਂ ਅਤ ੇਰਡਵੀਜ਼ਨਲ ਲੀਡਿਰਸ਼ਪ ਦਿਰਿਆਨ 

ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਵਕਾਸ ਅਤ ੇਸਰਹਯੋਗ ਵਰਧਆ। 
 

• ਸਤੂੰਬਿ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੂ ਹੁੂੰ ਰਦਆਂ, ਸਕੂਲ ਅਰਧਕਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਗਿੇਡ 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ 

ਸਾਖਿਤਾ ਅਤ ੇਅੂੰਕ-ਰਗਆਨ ਦੀ ਸਕਿੀਰਨੂੰ ਗ ਿੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਿੇਡ 2 ਅਤ ੇ3 

ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਵਿਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਿੂ ਰਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ, ਅਤ ੇਗਿੇਡ 1 ਦੇ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਿਨਵਿੀ 2023 ਦੇ ਅੂੰਤ ਤਿੱਕ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। 10 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਿੋ 
ਸਿਕਾਿ ਵਿੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਿੋੜੇ ਿਾ ਿਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਿਦਦ ਕਿਨਗੇ ਰਕ ਗਿੇਡ 1 ਦੇ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਿੋ ਗਿੇਡ ਪਿੱ ਧਿ ਤੋਂ ਰਪਿੱ ਛ ੇਹਨ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਣ ।. 

• ਸਕੂਲ ਅਰਧਕਾਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਤਿਿੱਕੀ ਨੂੂੰ  ਿਾਪਣ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਿਹੇ ਦੇ ਅੂੰਤ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁੜ ਿੁਲਾਂਕਣ 

ਕਿਨਗੇ। 
• ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨਾ ਅਰਧਆਪਕਾਂ, ਿਾਰਪਆਂ ਅਤ ੇਸਿਕਾਿ ਨੂੂੰ  

ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂੰਭਾਵੀ ਰਸਿੱ ਖਣ ਔਕੜਾਂ ਅਤ ੇਲੋੜਾਂ ਬਾਿੇ ਜ਼ਿੂਿੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧੇਿੇ ਿਲਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਣ। 

 ਬੂੰ ਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  

• ਕੇ-12 ਸਕੂਲਜ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣਾ   

https://www.alberta.ca/moving-forward-in-k-to-12-schools.aspx


 
Classification: Public 

 ਬੂੰ ਨਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ  

• ਰਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੂੰ ਿੀ ਹਨ (20 ਅਪਿੈਲ 2022)  

 

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82389D666C059-A1C5-D918-FFA952C185C992CB

