
 

Classification: Public 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ  

ਜੁਲਾਈ 11, 2022 Media inquiries 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿਰਾਸਤ ਨ ੂੰ  ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ 

ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਭਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਸਤੂੰਬਰ ਨ ੂੰ  

ਅਭਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਭਦਿਸ ਿਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਭਦਨ "ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਭਥਕ ਅਤ ੇਰਾਜਨੀਭਤਕ 

ਭਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਭਕਆਂ ਅਤ ੇਸਾਿਨਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਨਣ ਲਈ" ਲਈ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਪੈਨਲ ਦੀ ਭਸਫਾਰਸ਼ ਨ ੂੰ  

ਭਿਆਨ ਭਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। 

1 ਸਤੂੰਬਰ, 1905 ਨ ੂੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਐਕਟ ਲਾਗ  ਹੋਇਆ ਅਤ ੇਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸ ਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 

ਭਦਨ ਨ ੂੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਭਦਿਸ ਿਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਸਾਲ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਿਾਿਨਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਮੌਕਾ ਭਮਲਦਾ ਹੈ। 

“ਅਲਬਰਟਾ ਹਰ ਪਖੱੋਂ ਬੇਭਮਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਦਨੁੀਆ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਖ ਬਸ ਰਤ ਅਤ ੇਭਿਭਿੂੰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਿਾਤਾਿਰਣਾਂ ਦੇ ਰਖਿਾਲੇ ਹਾਂ। 

ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮ ਲ ਭਨਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਭਰਿਾਜਾ ਂਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜੱਿਲ ਿਭਿੱਖ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਭਕਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

“ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਿਿ  ਿਾਿਨਾ ਅਤ ੇਉਦੱਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ ਬੇ ਨ ੂੰ  ਿਰਤੀ ਉਤੱੇ ਸਿ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤ ੇਉਦਾਰ 

ਸਥਾਨਾਂ ਭਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰੇਭਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰੁਾਂ ਅਤ ੇਪਰਾਪਤੀਆ ਂਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਦੇਂ ਹੋਏ 

ਆਪਣੇ ਇਭਤਹਾਸ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਭਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

"ਅਲਬਰਟਾ ਭਦਿਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਨਿੀ ਂਸਲਾਨਾ ਪਰੂੰਪਰਾ ਬਣਾਉਣਾ - ਭਜਸ ਭਦਨ ਅਸੀ ਂਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ - ਇਸ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ ਬੇ ਉਤੱੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਿੇਗਾ।" 

ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ, ਪਰੀਮੀਅਰ 

“ਸਾਡੇ 116 ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਇਭਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾਿਾਸੀ ਉਦਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਭਸਤ ਅਤ ੇਰਚਨਾਤਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 

ਦਆੁਰਾ ਭਨਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਸ ਬੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਸਤੂੰਬਰ ਨ ੂੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਭਦਿਸ ਿਜੋਂ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਨਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ 

ਭਿਲੱਖਣ ਿਾਿਨਾ, ਸਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਚਣੁੌਤੀਆਂ ਅਤ ੇਅਲਬਰਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਕਦਮ ਹ।ੈ” 

ਰੌਨ ਓਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੂੰਤਰੀ 



 

Classification: Public 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਐਡਭਮੂੰਟਨ ਅਤ ੇਕੈਲਗਰੀ ਭਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਭਦਿਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ 

ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਿਾਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ 

ਭਿੱਚ ਹੋਰ ਨਗਰਪਾਭਲਕਾਿਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮਹੀਭਨਆਂ ਭਿੱਚ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ ਸਾਂਝ ੇਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

ਇਸ ਸਤੂੰਬਰ ਦੇ ਪਭਹਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਭਦਿਸ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਭਿੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਭਤਹਾਸ, ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ 

ਅਤ ੇਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੱਚ ਇਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂੰਚਾਰ ਅਤ ੇਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਮੁਭਹੂੰਮ ਸੁ਼ਰ  ਕਰੇਗੀ। 

ਸਬੰਵਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਭਦਿਸ 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

• ਖਬਰਾਂ ਿੇਖੋ 

 

ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱਛਵ ੁੱਛ 

ਸਿਾਨਾ ਜੋਹਨੈਸਨ  

780-686-3521 

ਪਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟੱਸ ਆਫ ਭਿਮੈਨ 
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