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ਕੈਂਪਸ `ਤੇ ਲਲਿੰ ਗ-ਆਧਾਲਰਤ ਲਹਿੰ ਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 
ਫਰਵਰੀ 21 , 2023 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਲਿੰ ਗ-ਆਧਾਲਰਤ ਲ ਿੰ ਸਾ ਦਾ ਸਾ ਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਲਵਲਦਅਕ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਫਿੰ ਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਰ ੀ  ।ੈ 
 

ਸ ਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਆਗ ਆਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ਿੰ  ਲਕ ਾ  ੈ ਲਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਵਲਦਅਕ 
ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਲਵੱਚ ਲਲਿੰ ਗ-ਅਧਾਰਤ ਲ ਿੰ ਸਾ ਨ ਿੰ   ੱਲ ਕਰਨ ਲਈ  ੋਰ ਬ ਤੁ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ  ੈ।  ਇਸ ਲਈ 
ਫਰਵਰੀ 2022 ਲਵੱਚ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਲਿੰ ਗ-ਆਧਾਲਰਤ ਲ ਿੰ ਸਾ ਨ ਿੰ   ੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ, 
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਲਵਭਾਗਾਂ ਨ ਿੰ  ਲਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  $2.5 ਲਮਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।  

ਇਸ ਫਿੰ ਲਡਿੰ ਗ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਲਵਲਦਅਕ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਲਵੱਚ ਲਲਿੰ ਗ-ਆਧਾਲਰਤ ਲ ਿੰ ਸਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ ਬਾ ਪ੍ਧਰੀ ਸਰਵੇਿਣ ਲਵਕਲਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਵੀ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ।  

ਪ੍ਰਾਂਤ ਪ੍ਧਰੀ ਸਰਵੇਿਣ ਇਸ ਮ ੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਲਵੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾ ੀਂ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ 
ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰ ੇ  ਨ।  ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੰ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਲਬਰਟਾ- 
ਬਾਰੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਉਪ੍ਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉ ਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪ੍ਸ ਲਵੱਚ ਲਲਿੰ ਗ-ਅਧਾਲਰਤ ਲ ਿੰ ਸਾ ਨ ਿੰ   ੱਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਉ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਤੋਂ ਲਸੱਧੇ ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਲਲਿੰ ਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ  ੋਇਆ   ੈ ।  ਉਨਹ ਾਂ 
ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੇ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ  ।ੈ  ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਵਾਲੀ 
ਅਿੰ ਲਤਮ ਲਰਪ੍ਰੋਟ ਜੁਲਾਈ ਲਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ  ੈ।  

ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਲਭਆਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਲਲਿੰ ਗ-ਆਧਾਲਰਤ ਲ ਿੰ ਸਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ  ੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰ ੇ  ਨ।  



ਕੈਂਪ੍ਸ ਸਰਵੇਿਣ ਲਲਿੰ ਗ-ਆਧਾਲਰਤ ਲ ਿੰ ਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਲਬਆਂ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ  ੀ ਕੈਂਪ੍ਸ ਲਵੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸ ਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਉ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰੇਗਾ।  ਇ  ਸਰਵੇਿਣ ਮੈਕਈਵਨ ਯ ਨੀਵਰਲਸਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰ ਸਥਾਗਤ ਨੁਮਾਇਿੰ ਲਦਆਂ ਦੇ 26 ਮੈਂਬਰੀ 
ਕਾਰਜ ਸਮ   ਦੁਆਰਾ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ।   

ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਲਟਿੰ ਗ ਫਰਮ ਲੈਜਰ, ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਨ 
ਕਰ ਰ ੀ  ੈ।  

ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਂਪ੍ਸ 'ਤੇ ਕੈਂਪ੍ਸ ਸੁਰੱਲਿਆ ਨ ਿੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਲਿੰ ਗ-ਅਧਾਰਤ ਲ ਿੰ ਸਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨਾ ਅਲਬਰਟਾ 2030 ਤਲ ਤ ਇੱਕ ਮ ੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਪ੍ਲ ਲਕਦਮੀ  ੈ: ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 
ਲਈ  ੁਨਰਾਂ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ।  

ਸਿੰ ਬਿੰ ਲਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਅਲਬਰਟਾ 2030: ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ  ੁਨਰ ਬਣਾਉਣਾ 
• ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਲਲਿੰ ਗ-ਆਧਾਲਰਤ ਲ ਿੰ ਸਾ ਵਾਲੇ ਲ ਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ 


