ਨਨਊਜ਼ ਰਯਰੀਜ਼
ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਈ ਯਗਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਕੇ 40 ਤੱ ਕ ਆਈ
19 ਅਯਰ 2021

20 ਅਯਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸੁੁੰ ਰਦਆਂ, 40 ਾਰ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਭਯ ਦ ਐਰਫਯਟਾ ਰਨਵਾੀ ਐਟਯਾਜ਼ਨੇਕਾ
ਵਕੀਨ ਰਗਵਾ ਕਣ ਰਈ ਮਗ ਸਣਗ ।
ਬਾਗ ਰ ਯਸੀਆਂ ਪਾਯਭੀਆਂ ਅਤ ਐਰਫਯਟਾ ਸਰਥ ਯਰਵਰਜ਼ 1981 ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਰਸਰਾਂ ਜਨਭ ਐਰਫਯਟਾ ਰਨਵਾੀਆਂ ਰਈ
ਐਟਯਾਜ਼ਨੇਕਾ ਵਕੀਨ ਵਾਤ ਐੁਆਇੁੰ ਟਭੈਂਟਾਂ ਫੁੱ ਕ ਕਯਨੀਆਂ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯ ਦਣਗ। ਵਾਕ-ਇੁੰ ਨ ਵਕੀਨੇਸ਼ਨ ਐਡਰਭੁੰ ਟਨ ਅਤ ਕਰਗਯੀ
ਰਵਚਰੀਆਂ ਵਾਕ-ਇੁੰ ਨ ਕਰਰਰਨਕਾਂ ਅਤ ਨਾਰ ਦੀ ਨਾਰ ੂਫ ਬਯ 'ਚ ਖਾ ਪਾਯਭੀਆਂ 'ਤ ਉਰਫਧ ਸਣਗ।
ਮਗਤਾ ਦੀ ਉਭਯ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਰਕ 575, 425 ਵਧਯ ਐਰਫਯਟਾ ਰਨਵਾੀਆਂ ਨੂੁੰ ਵਕੀਨ ਰਗਾਇਆ ਜਾ ਕਗਾ, ਰਜ ਨਾਰ ਕੁੱ ਰ
ਮਗ ਵੱ ੋਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ 2.3 ਰਭਰੀਅਨ ਫਣ ਜਾਵਗੀ।
ਐਰਫਯਟਾ ਵੱ ਰੋਂ ਐਟਯਾਜ਼ਨੇਕਾ ਵਾਤ ਮਗਤਾ ਦੀ ਉਭਯ 55 ਾਰ ਤੋਂ 40 ਾਰ ਤੱ ਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪਰਾ ਫਰਰਕ ਸਰਥ ਵਾਰਰਆਂ ਦੀਆਂ
ਰਪਾਯਸ਼ਾਂ 'ਤ ਆਧਾਰਯਤ ਸ, ਜ ਇ ਵਕੀਨ ਨਾਰ ਸੁੁੰ ਦ ਪਾਇਰਦਆਂ ਨੂੁੰ ਵਕੀਨ ਨਾਰ ਸ ਕਣ ਵਾਰ ਥੜ ਰਜਸ ਉਰਟ ਅਯਾਂ ਦ ਖਤਯ ਨਾਰ
ਤਰ ਕ ਵਖਦ ਸਨ। ਐਟਯਾਜ਼ਨੇਕਾ ਇੁੰ ਨਪਕਸ਼ਨ ਨੂੁੰ 60-70 ਰਰਤਸ਼ਤ ਤੱ ਕ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤ ਗੁੰ ਬੀਯ ਨਤੀਰਜ਼ਆਂ, ਰਜਵੇਂ ਸਤਾਰ ਦਾਖਰ ਨੂੁੰ
80 ਰਰਤਸ਼ਤ ਤੱ ਕ ਘਟਾਉਣਾ ਰਵਖਾ ਚੁੱ ਰਕਆ ਸ।
17 ਅਯਰ ਤੱ ਕ, ਐਟਯਾਜ਼ਨੇਕਾ ਦੀਆਂ 100,000 ਤੋਂ ਵਧਯ ਖੁਯਾਕਾਂ ਰਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤ 170,000 ਤੋਂ ਵਧਯ ਸਯ ਖੁਯਾਕਾਂ
ਉਰਫਧ ਸਨ।
ਐਰਫਯਟਾ ਯਕਾਯ ਸੀ ਰਕਾਯ ਦ ਉਾਵਾਂ ਰਸਤ ਫੀਭਾਯੀ ਦ ਕਯਵ ਨੂੁੰ ਘੱ ਟ ਕਯਨ, ਛਟ ਕਾਯਫਾਯਾਂ ਨੂੁੰ ਫਣ ਯੱ ਖਣ ਅਤ ਐਰਫਯਟਾ ਦ
ਰਸਤ-ੁੰ ਬਾਰ ਰਫੁੰਧ ਨੂੁੰ ਫਚਾਈ ਯੱ ਖਣ ਨਾਰ ਰ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ੁੰ ਦਗੀਆਂ ਅਤ ਯਜ਼ੀ-ਯਟੀ ਦੀ ੁਯੱਰਖਆ ਕਯਰਦਆਂ ਕ ਰਵਡ-19 ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦਾ
ਭੁਕਾਫਰਾ ਕਯ ਯਸੀ ਸ।
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ਯਕਾਯ ਦ ਸਯ ਅਨੁਵਾਦਤ ਯਤਾਂ ਰਈ ਰਕਯਾ ਕਯਕ ਵਖ: https://www.alberta.ca/covid-19-translatedresources.aspx.

