
 
 
 

ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 

 

 

ਸਪ ਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਬਰਟ  ਕਲਚਰ ਡੇਅਜ਼ ਪਰੋਗਰ ਮ ਾਂ ਦ  ਐਲ ਿ ਹੋਇਆ  
 
5 ਅਗਸਤ 2022 

ਸਤੰਬਿ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੂਬ ੇਦੇ ਮਹੀਨਾਾਂ ਲੰਬ ੇਕਲਾਵਾਾਂ, ਰਵਿਸ,ੇ ਰਵਰ ੰਨਤਾ ਅਤ ੇ ਾਈਚਾਿਕ  ਾਵਨਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਐਲਬਿਟਾ  ਿ ‘ਚ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਿ ੇਮੁਫਤ ਐਕਰਟਰਵਟੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਿੇਗਾ। 

ਐਲਬਿਟਾ ਡੇਅ ਕਲਚਿ ਡੇਅਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਿਆੂਤ ਕਿੇਗਾ। ਐਲਬਿਟਾ 1 ਸਤੰਬਿ 1905 ਨੰੂ ਸੂਬਾ ਬਰਿਆ ਸੀ ਅਤ ੇਸਿਕਾਿ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਿਹ ੇਗੰਢ 

ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਿ ਅਤੇ ਸੂਬ ੇਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਉਿ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਿ ਨੰੂ ਐਲਬਿਟਾ ਡੇਅ ਵਜੋਂ ਰਮਰਿਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ ਐਲਬਿਟਾ ਡੇਅ 

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਰ ਆਚਾਿਕ, ਆਿਰਿਕ ਅਤ ੇਇਰਤਹਾਸਕ ਰਵਲੱਖਿਤਾ ਨੰੂ ਰਦਿੜ ਕਿਨ ਦੇ ਤਿੀਰਕਆਾਂ ਅਤ ੇਮਾਰਧਅਮਾਾਂ ਦੀ ਰਸਿਜਨਾਾਂ ਕਿੇਗਾ।  

ਰਮਰਨਸਟਿੀ ਆਫ ਕਲਚਿ ਐਾਂਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵੂਮੱੈਨ ਨੇ ਹਿੁੇ ਹਿੁੇ ਸੂਬੇ  ਿ ‘ਚ ਐਲਬਿਟਾ ਕਲਚਿ ਡੇਅਜ਼ ਦੇ ਪਿੋਗਿਾਮ ਆਯੋਰਜਤ ਕਿਨ  

ਲਈ ਸੰਸਿਾਵਾਾਂ ਨੰੂ 104 ਗਿਾਾਂਟਾਾਂ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਆਪਿੀਆਾਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਾਂ ‘ਚ ਪਿੋਗਿਾਮ ਆਯੋਰਜਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਬਨੈਕਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਤਕਿੀਬਨ 

350,000 ਡਾਲਿ ਵੰਰਡਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੀਚਿ ਜ਼ਸ਼ਨਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪਜੰ ਸਿਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਤੰਨ ਰਦਨਾਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪਰਿਵਾਿਕ ਪਿੋਗਿਾਮ ਆਯੋਰਜਤ ਕਿਨ ਲਈ 

ਫੰਰਡੰਗ ਪਿਾਪਤ ਹਈੋ ਹੈ। ਕੱੁਲ 71 ਹੋਸਟ ਜ਼ਸ਼ਨ ਸਿਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਘਟੱੋ ਘਟੱ ਦੋ-ਰਦਨਾਾਂ ਐਕਰਟਰਵਟੀਆਾਂ ਆਯੋਰਜਤ ਕਿਨ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਪਿਾਪਤ ਹਈੋ ਹੈ 

ਅਤ ੇ28 ਪੌਪ-ਅੱਪ ਜ਼ਸ਼ਨ ਸਿਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕ-ਰਦਨਾਾਂ ਪਿਗੋਿਾਮਾਾਂ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਪਿਾਪਤ ਹਈੋ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫੀਚਿ ਜ਼ਸ਼ਨਾਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ ਹਨ: 

• ਕੈਲਗਿੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਲਚਿਲ ਸੈਂਟਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ  

• ਈਨੌਕ ਕਿੀ ਨੇਸ਼ਨ 

• ਆਿਟ ਔਨ ਰਦ ਐਵੇਰਨਊ ਐਡਮੰਟਨ ਸੋਸਾਇਟੀ 

• ਸੈਂਟਿ ਫਾਿ ਕਿੀਏਟਵ ਆਿਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਗਿੈਂਡ ਪਿੇਿੀ 

• ਹਾਈ ਰਿਵਿ ਪਿਫਾਿਰਮੰਗ ਆਿਟਸ ਫਾਊ ਾਂਡੇਸ਼ਨ 

 

“ਸੱਰ ਆਚਾਿ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਇਕ ਦਜੇੂ ਬਾਿ ੇਰਸੱਖਿ ਅਤੇ ਸਮਝਿ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਆਪਿੇ ਆਪ 

ਨੰੂ ਜਾਿਨ ਅਤ ੇਪਿਗਟ ਕਿਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ।  ਾਵੇਂ ਇਕ ਕਲਾ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ਜਾਉ, ਰਕਸੇ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ ਦਾ ਅਜਾਇਬਘਿ ਵੇਖਿ ਜਾਉ, 

ਕਿਾਫਟ ਰਸਿਜਨ ਨੰੂ ਰਵਵਹਾਿਕ ਿਪੂ ‘ਚ ਵਖੇਿ ਜਾਉ ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਪਿਗੋਿਾਮਾਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ,ੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਲਬਿਟਾ ਕਲਚਿ  ਡੇਅਜ਼ ਸੱਚਮੱੁਚ 

ਹਿ ਇਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਸ਼ੇ ਕਿਦੇ ਹੋਿਗ।ੇ ਮੈਂ ਸਾਿ ੇਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕਚਲਿ ਡੇਅਜ਼ ਦੇ ਪਿੋਗਿਾਮਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸਤੰਬਿ ਮਹੀਨੇ 

ਆਪਿੇ ਜ਼ਿਿੂ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ  ਕਿਦਾ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਮੱੁਚ ਇਕ ਯਾਦ ਿੱਖਿਯੋਗ ਮਹੀਨਾ 

ਹੋਵੇਗਾ।” 

 

Ron Orr, ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਕਲਚਿ 

ਸਪਾਾਂਸਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤ ੇਅਿ-ਸਪਾਾਂਸਿ ਪਿੋਗਿਾਮਾਾਂ ਦੀ ਪੂਿੀ ਸੂਚੀ  albertaculturedays.ca  ‘ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ।  



Classification: Public 
 

ਫੌਰੀ ਤਥੱ  

• 2021 ‘ਚ  ਲੱਗਪਗ 225,000 ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨੇ ਵਿਚਅੂਲ ਜਾਾਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਿ ਹੋ ਕੇ ਐਲਬਿਟਾ ਕਲਚਿ ਡੇਅਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨਾਾਂ 

‘ਚ  ਾਗ ਰਲਆ, ਜਦੋਂ 49 ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਾਂ ਨੇ 924 ਪਿੋਗਿਾਮ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੇ।  

• ਐਲਬਿਟਾ ਕਲਚਿ ਡੇਅਜ਼ 2008 ‘ਚ ਐਲਬਿਟਾ ਦੀਆਾਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਰ ਆਚਾਿਕ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਐਲਬਿਟਾ 

ਆਿਟਸ ਡੇਅਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਿ ੂਹਇੋਆ। 

• 2009 ‘ਚ, ਇਹ ਇਕ-ਰਦਨਾਾਂ ਪਿਗੋਿਾਮ ਤੋਂ ਰਤੰਨ-ਰਦਨਾਾਂ ਜ਼ਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹ ੋਰਗਆ, ਰਜਸ ਨਾਲ 2010 ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਚਿ ਡੇਅਜ਼ 

ਦੀ ਸਿਾਪਨਾਾਂ ਦੀ ਪਿੇਿਨਾਾਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਰਮਲੀ।  

• 2012 ‘ਚ, ਐਲਬਿਟਾ ਆਿਟਸ ਡੇਅਜ਼ ਨੰੂ ਐਲਬਿਟਾ ਕਲਚਿ ਡੇਅਜ਼ ਦਾ ਨਾਾਂ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। 

•  

ਸਬੰਧਤ ਜ ਣਕ ਰੀ   

• ਐਲਬਿਟਾ ਕਲਚਿ ਡੇਅਜ਼ 

• ਐਲਬਿਟਾ ਕਲਚਿ ਡੇਅਜ਼ ਈਵੈਂਟਸ  

 

ਮੀਡੀਆ ਇਿੁਕਆਰੀਆਾਂ  

Savannah Johannsen 
 

780-686-3521 

ਪਿੈੱਸ ਸੈਕਿੇਟਿੀ, ਕਲਚਿ ਐਾਂਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵੂਮੱੈਨ 
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