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Halina't ipagdiwang ang kwento ng Alberta 

 
Agosto 02, 2022 

Inaanyayahan ang mga Albertan na ipagdiwang ang Araw ng Alberta ngayong 
Setyembre. 

 

Para kilalanin ang unang opisyal na Alberta Day, magaganap ang mga libreng pampublikong kaganapan sa 

buong probinsya mula Setyembre 1 hanggang 3. 

Bisitahin ang lehislatura sa Edmonton at Prince's Island Park sa Calgary para tangkilikin ang mga konsiyerto 

na nagtatampok ng mga katutubong Alberta talent. Ang isang made-in-Alberta marketplace ay magbibigay 

sa mga tao ng pagkakataong makatikim at bumili ng mga lokal na lumaki at ginawang produkto, na 

ipinagdiriwang ang lahat ng maiaalok ng ating lalawigan. Magagamit din ang pambatang libangan, kabilang 

ang mga cultural workshop at hands-on na aktibidad, para matiyak na masaya ang Alberta Day para sa 

buong pamilya. 

 

Pagpopondo para sa mga munisipalidad 
 

Ang pagpopondo ay makukuha ng mga munisipalidad upang magdaos ng mga kaganapan sa Alberta Day 

para sa kanilang mga komunidad sa Setyembre 3. 

• Ang mga munisipalidad na may populasyon na higit sa 10,000 ay karapat-dapat para sa hanggang 

$10,000. 

• Ang mga munisipalidad na may populasyon sa pagitan ng 1,000 at 10,000 ay karapat-dapat para sa 

hanggang $5,000. 

• Ang mga munisipalidad na may populasyon na mas mababa sa 1,000 ay karapat-dapat para sa 

$1,500. 

Ang Alberta Municipalities Association ay nagbahagi ng impormasyon sa mga munisipalidad, kabilang ang 

mga form ng aplikasyon at mga ideya sa kaganapan upang ipagdiwang ang Alberta Day. Ang deadline para 

magsumite ng pagpapahayag ng interes para sa pagpopondo ay Agosto 8. 

 

Iba pang mga paraan upang makilahok 
 

Kung hindi ka makakadalo sa isang kaganapan, ipagdiwang ang pamana at kultura ng Alberta sa iyong 

sariling paraan. Bumisita sa isang makasaysayang lugar o museo ng probinsiya para matuto pa tungkol sa 

kasaysayan ng Alberta o pumunta sa isang provincial park para pahalagahan ang natural na kagandahan ng 

Alberta. 

 

 



Classification: Public 
 

Ibahagi ang iyong karanasan sa Alberta Day 
 

Kahit paano mo piniling ipagdiwang, ibahagi ang iyong karanasan sa Alberta Day sa pamamagitan ng pag-

post sa social media gamit ang hashtag #AlbertaDay. 

 

Kaugnay na impormasyon 

• Alberta Day events 
 

 
 

https://www.alberta.ca/alberta-day.aspx
https://www.alberta.ca/recovery

