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ਅਲਬਰਟਾ ਵ ਿੱਚ ਹਨੁਰਮੰਦ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਵਲਆਉਣ 

ਲਈ ਨ   ਂਮੁਵਹੰਮ 

15 ਅਗਸਤ, 2022 ਮੀਡੀਆ ਪੱੁਛਖਗੱਛ 

ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਖਵੱਚ ਰਖਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਖਰਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਾਂ ਿੈ, ਅਤੇ ਪਰਖਤਭਾਸਾਲੀ ਪੇਸੇਵਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਖਸਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀ ਾਂ ਮੁਖਿੰਮ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਦੱਸੇਗੀ। 

ਅੱਜ ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਅਤ ੇਵੈਨਕ ਵਰ ਦੇ ਬਾਜਾਰਾਾਂ ਖਵੱਚ ਸੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲਬਰਟਾ ਇਜ ਕਾਖਲੰਗ ਮੁਖਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ 

ਿਨੁਰਮੰਦ, ਪੜ੍ਹੇ-ਖਲਿੇ ਅਤੇ ਪਰੇਖਰਤ ਪਰਖਤਭਾ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਭਖਵੱਿ ਨ ੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਖਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 

ਬਾਰੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਖਸਤ ਕਰਨਾ ਿੈ। 

ਇਿ ਅਲਬਰਟਾ ਖਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਰਚੇ, ਕਰੀਅਰ, ਅਤ ੇਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਦੇ ਬਿਤੁ ਸਾਰੇ ਫਾਇਖਦਆਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ 

ਕਰੇਗਾ ਖਜਨਹਾਾਂ ਖਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿਨ: 

• ਦੇਸ ਖਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਸਤ ਤਨਿਾਿ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ 

• ਲਾਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿੱਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਖਿਰ ਖਵੱਚ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 

• ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਘੱਟ ਔਸਤ ਸਮਾਾਂ 

• ਉਭੱਰ ਰਿੇ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਖਵੱਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕ ੇ

• ਸਾਲ ਭਰ ਿਾਈਖਕੰਗ, ਸਕੀਇੰਗ, ਬਾਈਖਕੰਗ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਸਾਲ 300 ਖਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਖਦਨਾਾਂ 

ਲਈ ਖਵਸਵ-ਪਰਖਸੱਧ ਪਿਾੜ੍ੀ ਪਾਰਕਾਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਿੁੰਚ। 

ਮੁਖਿੰਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ albertaiscalling.ca 'ਤ ੇਦੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ 

“ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਖਰਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰਖਥਕਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਖਵੱਚ ਇੰਨੀ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਰਿੀ ਿੈ ਖਕ ਅਸੀ ਾਂ ਿਣੁ ਕਈ 

ਿੇਤਰਾਾਂ ਖਵੱਚ ਿਨੁਰਮੰਦ ਕਾਖਮਆਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿ ੇਿਾਾਂ। ਿੁਸਖਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਲਬਰਟਾ ਖਵੱਚ 

ਕੈਨੇਡਾ ਖਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਚੱ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਾਂ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ 

ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਖਿਤ ਿਾਾਂ, ਅਤੇ ਤਥੱਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਖਦਓ। ਇਿ ਮੁਖਿੰਮ ਵੱਡੇ 

ਸਖਿਰਾਾਂ ਖਵੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਿ ਸਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਖਦਿਾਏਗੀ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਖਵੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਖਰਿਾ 

ਿੈ। 

ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਰ  

ਖਪਛਲੇ ਖਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਖਵੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਖਵੱਚ ਖਫਲਮ ਅਤ ੇਟੈਲੀਖਵਜਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਿੇਤੀਬਾੜ੍ੀ, ਨਖਵਆਉਣਯੋਗ 

ਊਰਜਾ, ਿਵਾਬਾਜੀ ਅਤੇ ਲੌਖਜਸਖਟਕਸ ਸਮੇਤ ਿੇਤਰਾਾਂ ਖਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਸ ਖਵਖਭੰਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਖਕ 
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ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਖਲਆਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਨੁਰ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਣੁ ੇਿੋਏ ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਸਫਲ ਿੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰ ੇ

ਮੌਕੇ ਿਨ। 

$2.6-ਖਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੁਖਿੰਮ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਿੋਰ ਖਡਜੀਟਲ ਸਪੇਸ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਅਤ ੇਵੈਨਕ ਵਰ ਅਤ ੇ

ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਦੇ ਉਚੱ ਟਰੈਖਫਕ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਿ ਦੋ ਪੜ੍ਾਵਾਾਂ ਖਵੱਚ ਲਾਾਂਚ ਿੁੰਦੀ ਿੈ - ਅੱਜ ਪਖਿਲਾ ਪੜ੍ਾਅ ਅਤੇ 

ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਖਵੱਚ ਦ ਜਾ ਪੜ੍ਾਅ - ਦੋਵਾਾਂ ਬਾਜਾਰਾਾਂ ਖਵੱਚ ਵਾਧ  ਉਚੱ ਪਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 

ਤਰੁੰਤ ਸਮਝਣਯਗੋ ਤਿੱਥ 

• 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲੱਬਧ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਾਂ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਉਚੱੀਆਾਂ 

ਿਨ।  

o ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 78% ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਟਾਾਂ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਿਨ  ਇਿ ਮੰਗ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ। 

o ਅਲਬਰਟਾ ਖਵੱਚ 2022 ਖਵੱਚ ਦੇਸ ਖਵੱਚ ਰਜੁਗਾਰ ਖਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਿੋਇਆ ਿੈ।  

▪ ਦੋਵਾਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਦਸੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ 

ਖਵਚਕਾਰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਵੱਚ 47,800 ਅਤੇ ਖਬਰਖਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਖਵੱਚ 45,400 ਦੇ ਵਾਧੇ 

ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਖਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਖਵੱਚ 68,200 ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਿੋਇਆ 

ਿੈ। 

  

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਾਖਮਆਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਿੈ।  

o ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ $1,251 ਦੀ ਔਸਤ ਿਫ਼ਤਾਵਾਰ ਕਮਾਈ (ਮਈ 2022) ਦੇਸ ਖਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਿੈ (ਦ ਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ $1,197/ਿਫ਼ਤੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ $1,159/ਿਫ਼ਤ ੇਨਾਲ 

B.C. ਿੈ)। 

o ਮਾਰਚ 2022 ਖਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਖਟਸਖਟਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2020 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਕਮ 

ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਖਰਵਾਰਾਾਂ ਨੇ 2020 ਖਵੱਚ $104,000 ਦੀ ਔਸਤ ਟੈਕਸ-

ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਖਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਾਲੋਂ  $7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਖਬਰਖਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ 

ਦੇ ਪਖਰਵਾਰਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਲਗਭਗ $10,000 ਵੱਧ ਿੈ। 

  

• ਵੈਨਕ ਵਰ ਜਾਾਂ ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਨਾਲੋਂ  ਅਲਬਰਟਾ ਖਵੱਚ ਖਰਿਾਇਸ ਵਧੇਰੇ ਖਕਫਾਇਤੀ ਿੈ।  

o ਮਾਰਚ 2022 ਖਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਿਾਊਖਸੰਗ 

ਅਫੋਰਡੇਖਬਲਟੀ ਸਟੱਡੀ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਦੇ 92 ਵੱਡੇ ਸਖਿਰਾਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖਵੱਚ 

ਐਡਮੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਨ ੰ  ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਖਕਫਾਇਤੀ ਿਾਊਖਸੰਗ ਬਾਜਾਰਾਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 

ਦਾ ਨਾਮ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ।  
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▪ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸਨ (CREA) ਦੇ ਅੰਕਖੜ੍ਆਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਐਡਮੰਟਨ ਖਵੱਚ ਖਪਛਲੇ ਖਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਖਵੱਚ ਔਸਤ ਘਰ ਦੀ ਖਵਕਰੀ ਕੀਮਤ 

$383,000 ਸੀ - ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕ ਵਰ ਖਵੱਚ ਕੀਮਤ ਦਾ 34%, ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਖਵੱਚ 

ਕੀਮਤ ਦਾ 38% ਸੀ। 

▪ ਕੈਲਗਰੀ ਖਵੱਚ ਘਰ ਦੀ ਖਵਕਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $484,000 ਸੀ - ਗਰੇਟਰ 

ਵੈਨਕ ਵਰ ਖਵੱਚ ਕੀਮਤ ਦਾ 43%, ਅਤ ੇਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਖਵੱਚ ਕੀਮਤ ਦਾ 48%। 

o CREA ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਿੈ ਖਕ ਅਲਬਰਟਾ ਖਵੱਚ ਵੀ ਘਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਜਆਦਾ 

ਸਖਥਰ ਿਨ:  

▪ ਖਪਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਾਂ ਖਵੱਚ, ਐਡਮੰਟਨ ਖਵੱਚ ਘਰਾਾਂ ਦੀ ਖਵਕਰੀ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਖਵੱਚ 18% 

ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਖਵੱਚ 21% ਦਾ ਵਾਧਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

▪ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਨਕ ਵਰ ਖਵੱਚ ਘਰਾਾਂ ਦੀ ਖਵਕਰੀ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਖਵੱਚ 52% ਅਤੇ 

ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਖਵੱਚ 135% ਦਾ ਵਾਧਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

o CMHC ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2021 ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਾਂਦੀ ਿੈ ਖਕ ਅਲਬਰਟਾ ਖਵੱਚ 

ਖਕਰਾਏ ਵਧੇਰ ੇਖਕਫਾਇਤੀ ਿਨ। ਖਪਛਲੇ ਖਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਖਵੱਚ:  

▪ ਐਡਖਮੰਟਨ ਖਵੱਚ ਔਸਤ ਖਕਰਾਇਆ ਵੈਨਕ ਵਰ ਖਵੱਚਲੇ ਔਸਤ ਖਕਰਾਏ ਦਾ 71% ਸੀ, 

ਅਤੇ ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਖਵੱਚਲੇ ਔਸਤ ਖਕਰਾਏ ਦਾ 79% ਸੀ। 

▪ ਕੈਲਗਰੀ ਖਵੱਚ ਔਸਤ ਖਕਰਾਇਆ ਵੈਨਕ ਵਰ ਖਵੱਚਲੇ ਔਸਤ ਖਕਰਾਏ ਦਾ 74% ਸੀ, 

ਅਤੇ ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਖਵੱਚਲੇ ਔਸਤ ਖਕਰਾਏ ਦਾ 82% ਸੀ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਖਰਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਨੱਜੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ (2022 ਲਈ, $75k, 

$150k, ਅਤੇ $300k ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਖਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਨ ੰ  ਦੇਿਦੇ ਿੋਏ)।  

o B.C. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੋ ਬੱਖਚਆਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਪਖਰਵਾਰ ਟੈਕਸਾਾਂ ਖਵੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 

ਔਸਤਨ $1,400, $4,900 ਅਤੇ $13,100 ਘੱਟ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। 

o ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੋ ਬੱਖਚਆਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਪਖਰਵਾਰ ਟੈਕਸਾਾਂ ਖਵੱਚ 

ਕਰਮਵਾਰ ਔਸਤਨ $3,800, $8,700, ਅਤੇ $20,700 ਘੱਟ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। 

o ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ ਬਾਈ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਾਂ ਿੈਲਥ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। 

  

• ਐਡਖਮੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਖਵੱਚ ਕਾਮੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਖਵੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਾਂ ਖਬਤਾਉਾਂਦੇ ਿਨ।  

o 2016 ਦੀ ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਖਵੱਚ, ਐਡਮੰਟਨ* ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ* ਖਵੱਚ ਕਾਖਮਆਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ 

ਆਉਣ ਲਈ ਕਰਮਵਾਰ ਔਸਤਨ 25.9 ਅਤ ੇ26.5 ਖਮੰਟ (ਇਕ ਤਰਫਾ) ਖਬਤਾਏ। ਇਿ ਟੋਰਾਾਂਟੋ* 

ਖਵੱਚ 34.0 ਖਮੰਟ ਅਤੇ ਵੈਨਕ ਵਰ* ਖਵੱਚ 29.7 ਖਮੰਟਾਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਖਵੱਚ ਿੈ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ 2022 ਦੇ ਪਖਿਲੇ ਖਤੰਨ ਮਿੀਖਨਆਾਂ ਖਵੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਖਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱੁਧ 5,351 ਲੋਕਾਾਂ 

ਦੀ ਅੰਤਰ-ਪਰਾਾਂਤਕ ਪਰਵਾਸ ਦੇਿੀ।  



 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏ 

o ਕੈਲਗਰੀ ਨ ੰ  ਿਾਲ ਿੀ ਖਵੱਚ ਆਰਖਥਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯ ਖਨਟ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਆੁਰਾ ਦਨੁ ਆ 

ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਖਿਣ ਯੋਗ ਸਖਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਸੀ। 

 

ਸੰਬੰਵਿਤ ਜਾਣਕਾਰ  

• ਅਲਬਰਟਾ ਇਜ ਕਾਖਲੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 

• ਸਮਰੱਥਾ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਮੁਵਹੰਮ ਦੇ ਵ ਜੁਅਲਸ 

• ਮੁਖਿੰਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ albertaiscalling.ca 'ਤੇ ਦੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

• ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਖਿੰਮ ਖਵਜੁਅਲਸ ਨ ੰ  ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਮੁਵਹੰਮ ਦ  ਜਾਣਕਾਰ  

• ਅਲਬਰਟਾ ਖਵੱਚ ਿਨੁਰਮੰਦ ਕਾਖਮਆਾਂ ਨ ੰ  ਖਲਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀ ਾਂ ਮੁਖਿੰਮ 

 

*ਸਖਿਰ ਦੀ ਪਖਰਭਾਸਾ 'ਜਨਗਣਨਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਿੇਤਰ' ਿਨ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਸਖਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੀਆਾਂ 

ਨਗਰਪਾਖਲਕਾਵਾਾਂ ਸਾਮਲ ਿਨ ਜੋ ਨਜਦੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਏਕੀਖਕਰਤ ਿਨ। 

 

ਮ ਡ ਆ ਪੁਿੱਛਵਗਿੱਛ 



 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏ 

ਜਸਵਟਨ ਬਰੈਵਟੰਗਾ  

780-203-0177 

ਪਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਪਰੀਮੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ 

 

 
ਇਸ ਘੋਸਣਾ ਨ ੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਿੋ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਨਊਜਰ ਮ 

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  

ਗਾਿਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ੋ 

 
 


