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ਨਨਊਜ਼ ਨਰਲੀਜ਼ 
 

 

ਸਰੱੁਨਿਅਤ, ਵਧਰੇੇ ਨਕਫ਼ਾਇਤੀ ਸਕਲੂੀ ਆਵਾਜਾਈ  
14 ਮਾਰਚ, 2023 ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਨਗੱਛ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਵੱਚ ਨਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਵਧੇਰ ੇਨਵਨਦਆਰਥੀ ਬੱਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪੇਂਡ ੂਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਛਟੋੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰ ਪੈਸ ੇਬਚਾ ਸਕਣ। 

ਮਾਨਪਆਂ, ਸਕਲੂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦ ੇਜਵਾਬ ਨਵੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡ ੂਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦ ੇਸਨਮਆ,ਂ 
ਮਨਹਿੰਗਾਈ ਦ ੇਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾਨਪਆਂ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹ।ੈ 

2023 ਦ ੇਬਜਟ ਰਾਹੀਂ, ਸਕਲੂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਕਲੂੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਪਨਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਸੱਨਿਆ ਨੂਿੰ  ਨਕਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤ ੇਪਹੁਿੰ ਚਯੋਗ ਰੱਿਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 
ਨਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਹਰੋ $414 ਨਮਲੀਅਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗ।ੇ 

ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸੈੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ 

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 80,000 ਹੋਰ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਸੂਬਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਲਈ 
ਯੋਗ ਹੋਣਗ।ੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਲਗਭਗ 47,000 ਉਹ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਨਵੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਜੋ ਸੂਬਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗ,ੇ ਨਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ
ਮਾਨਪਆਂ ਦੀ $20 ਨਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਯਗੋਤਾ ਦਰੂੀ ਘਟਾਈ ਗਈ 
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ਵਰਤਮਾਨ ਨਵੱਚ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿੰਡ ਪਰਾਪਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਨੀਤ 
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.4 ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤ ੇਰਨਹਿੰਦ ੇਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 1 ਸਤਿੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ 
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਡਰਾਈਨਵਿੰਗ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂਿੰ  ਗਰਡੇ 1 ਤੋਂ 6 ਦ ੇ
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕ ੇਇੱਕ ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗਰਡੇ 7 ਤੋਂ 12 ਦ ੇਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ ਦ ੋ
ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ਦ ੇਬਜਟ ਨਵੱਚ ਨਨਵਸੇ਼ ਦ ੇਨਾਲ, ਜੋ ਸਕਲੂੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 2023-24 ਸਕੂਲੀ 
ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੂਰੀ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 33,000 ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸਕਲੂੀ ਬੱਸ 'ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣਗ।ੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20,000 ਨਵਨਦਆਰਥੀ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ 
ਿੇਤਰਾਂ ਨਵੱਚ, ਅਨਜਹੀ ਬੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਗ ੇਜੋ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸ਼ਨਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਿਤੇਰਾਂ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦ ੇ13,000 
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 250 ਹੋਰ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਦੁਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, 2023 ਦ ੇਬਜਟ ਦੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ, ਸਕਲੂ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਲਾਗਤ ਅਤੇ 
ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦ ੇਦਬਾਅ ਨੂਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
100 ਵਾਧੂ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਫਿੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਲਗਭਗ ਨੌਂ  ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟਣ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ।ੈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਸਿਲਾਈ ਲਈ ਵਧੀ ਹਈੋ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ 350 ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਸਮਤੇ 1,250 
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਨਵੱਚ ਛ ੇਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਈਧਂਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਅਚਨਚੇਤਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ (Fuel 
Price Contingency Program) ਨੂਿੰ  ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਕਲੂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਈਧਂਨ 
ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਲਈ ਵਾਧ ੂਫਿੰਡ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੇ 2021-22 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ (ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ 2022) ਨਵੱਚ ਸਕਲੂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂਿੰ  $8.5 
ਨਮਲੀਅਨ, 2022-23 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਨਵੱਚ $16.5 ਨਮਲੀਅਨ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ 2023-24 ਸਕੂਲੀ 
ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ $23.5 ਨਮਲੀਅਨ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹ।ੈ 

ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਆਵਾਜਾਈ ਟਾਸਕ ਫਰੋਸ 
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ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਆਵਾਜਾਈ ਟਾਸਕ 
ਫੋਰਸ ਦ ੇਕਿੰਮ 'ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਨਵੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨਵੱਚ ਨਵਨਦਆਰਥੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਭਨਵੱਿ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸੱਨਿਆ ਪਰਣਾਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦ ੇਪਰਤੀਨਨਧੀਆਂ ਅਤੇ 
MLAs ਨੂਿੰ  ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਮਈ 2021 ਨਵੱਚ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਨਵੱਚ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2023 ਦ ੇਬਜਟ ਦ ੇਨਹੱਸੇ ਵਜੋਂ 
ਘੋਨਸ਼ਤ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਅੱਪਡਟੇ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਤੀਜੇ ਅਤ ੇਅਿੰ ਨਤਮ ਪੜਾਅ ਨੂਿੰ  ਲਾਗ ੂਕਰਦੇ 
ਹਨ।  

2023 ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਹਤ-ਸਿੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂਿੰ  ਬਦਲ ਕ,ੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਜੀਵਨ ਨਨਰਵਾਹ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦ ੇਕ,ੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿ ਕੇ 
ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਨਸੱਨਿਆ ਅਤੇ ਨਨਰਿੰਤਰ ਨਵਨਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਆਰਨਥਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਚਲਾ ਕ ੇ
ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਭਨਵੱਿ ਨੂਿੰ  ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਫਰੌੀ ਤੱਥ 

• 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਨਵੱਚ ਅਗਲੇ ਨਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਨਵੱਚ $414 ਨਮਲੀਅਨ 
ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ 2023-24 ਨਵੱਚ $93.5 ਨਮਲੀਅਨ, 2024-25 ਨਵੱਚ $160 
ਨਮਲੀਅਨ ਅਤੇ 2025-26 ਨਵੱਚ $160 ਨਮਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਵਰਤਮਾਨ ਨਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਅਨਧਕਾਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 42 ਪਰਤੀਸ਼ਤ 
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦ ੇਹਨ।  

o ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 253,000 
ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਸੂਬ ੇਤੋਂ ਫ਼ਿੰਡ ਪਰਾਪਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। 

o ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ 47,000 ਤੋਂ ਥੋੜਹੇ ਵੱਧ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਫੀਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

• ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਆਵਾਜਾਈ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਮਾਡਲ, ਸਕੂਲ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਲਈ ਫਿੰਡ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਨਹਤ, ਜਨਤਕ, ਵੱਿਰੀਆਂ ਅਤ ੇਫਰੈਂਕੋਫੋਨ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਅਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ 
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ਹਨ ਜੇਕਰ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਡਵੀਜ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਰਨਹਿੰਦਾ 
ਹੈ ਅਤ ੇਨਨਯਮ ਨਵੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦਿੰਡ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (School Transportation Regulation) ਸਕੂਲ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ 
ਲਈ ਮਾਪਦਿੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਨਕਸ ਨੂਿੰ  ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ। 

• ਈਧਂਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਅਚਨਚੇਤਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ (Fuel Price Contingency Program) ਨੂਿੰ  
2022 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨਵੱਚ ਸਕੂਲ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਵੱਧ 
ਨਨਸ਼ਨਚਤਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $1.25 
ਪਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

• ਨਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰਿੰਸ ਵੇਿੋ 

 

ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱ ਛਨਗੱਛ 

ਐਨਮਲੀ ਪਕੇਹਮੈ (Emily Peckham)  

587-985-4305 
ਪਰੈੈੱਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_ZIJ77gBzrw&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C3c88ff20c82746b9146b08db24a33c45%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638144055727034435%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=btU2vPajNqJx3dNqszkKEJSI%2Bk%2BqNPyMEABJ6Azz5EE%3D&reserved=0
mailto:emily.peckham@gov.ab.ca

