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  إلقراروا والغني  بتراث ألبرتا الثقافيعتباره يوم ألبرتا لالحتفال وا سبتمبر  1يوم اعتماد حكومة ألبرتا رسميًا  قررت

 بمكانتها الفريدة في الكونفدرالية. 

 طيدتو ل فعالةووسائل  سبليتماشى إنشاء يوم واحد كل عام لالحتفال بألبرتا مع توصية لجنة الصفقة العادلة "الستكشاف و

 ".الفريد من نوعه ألبرتا الثقافي واالقتصادي والسياسي تميز

ذا التاريخ باعتباره ه عتماداإن و . رسميًا مقاطعة ألبرتا تم تأسيسحيث التنفيذ دخل قانون ألبرتا حيز  ،1905سبتمبر  1في ف

عن   للتعبيرمنحهم أيضاً فرصةً ياحتفالية و   أجواءفي   مواطنيهممع   كل عام لاللتقاءفي يوم ألبرتا يمنح سكان ألبرتا فرصة 

 في ألبرتا. ما هو فريد من نوعهفخرهم بكل 

 تنوًعا،ألبرتا حالة استثنائية من كل النواحي. نحن أوصياء على واحدة من أجمل البيئات الطبيعية في العالم وأكثرها عتبر ت"

  إشراقًالخلق مستقبل أكثر  الفائقة الصعوبةويشكل السكان األصليون في هذا المكان مصدر إلهام لكيفية التغلب على المحن 

 " يمة.متجذر في ثقافاتهم وعاداتهم القدهو و

دفعت الروح الريادية وثقافة ريادة األعمال في ألبرتا إلى أن تصبح مقاطعتنا واحدة من أكثر األماكن ازدهاًرا وكرًما وقد  "

 نحتفل بفخر بأبطالنا وإنجازاتنا.نحن على وجه األرض. يجب أن نتذكر ونتعلم من تاريخنا ونعترف بأوجه قصورنا بينما 

 ل الفعالة الوسائ  أحدمن هذا اليوم سيكون و - وهو اليوم الذي دخلنا فيه االتحاد   - إنشاء تقليد سنوي جديد ليوم ألبرتا إن "

 فخرنا بهذه المقاطعة الرائعة."  إلبراز

 الوزير األول  كيني،جايسون 

أن نفخر بالمقاطعة التي بنيناها  فعلينا واإلبداع كرم واالنضباط بالسكان ألبرتا  اتصف عاًما، 116 إلى "طوال تاريخنا الممتد

تنا  وتعزيز مساهما من نوعهاروح ألبرتا الفريدة  توطيدخطوة مهمة في يعد سبتمبر باعتباره يوم ألبرتا    1تحديد يوم إن معًا. 

 ألبرتا ".  مواطناً في التحديات التي نواجهها داخل االتحاد وما يعنيه أن تكونفي تخطي  

 وزير الثقافة  ،رون أور

وستدعم البلديات األخرى في تخطيط واستضافة   يوكالغرستستضيف حكومة ألبرتا احتفاالت يوم ألبرتا في إدمونتون 

المزيد من التفاصيل  توفيرسيتم  ومع احتفاالت اليوبيل البالتيني للملكة.  بالتزامنذلك قد يكون  وربما بهم،األحداث الخاصة 

 في األشهر القادمة. 

ستطلق حكومة ألبرتا حملة اتصاالت ومشاركة  ،العام من هذا  سبتمبرشهر في الفترة التي تسبق يوم ألبرتا األول في 

 لالحتفال بتاريخ ألبرتا وشعبها وإسهاماتها في االتحاد. 
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