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ਆਉ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਿ ਮਿਾਈਏ 

 

2 ਅਗਸਤ, 2022  

ਇਸ ਸਤੰਬਿ ਮਹੀਨੇ ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਐਲਬਿਟਾ ਰਦਵਸ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਰਹਲੇ ਅਰਿਕਾਿਤ ਐਲਬਿਟਾ ਰਦਵਸ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਿ ਤੋਂ 3 ਸਤੰਬਿ ਤੱਕ ਸ ਬ ੇਭਿ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਜਨਤਕ ਪਰੋਗਿਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਹ ੇ

ਹਨ।  

ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਪਰਾਾਂਤਕ ਹਨੁਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਿਦੇ ਕਾਾਂਨਸਿਟਾਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਐਡਰਮੰਟਨ ‘ਚ ਰਵਿਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਤ ੇਰਪਰੰਸ'ਜ਼ ਆਈਲੈਂਡ ਪਾਿਕ 

ਕੈਲਗਿੀ ‘ਚ ਆਉ। ਇਕ ਮੇਡ-ਇਨ-ਐਲਬਿਟਾ ਮਾਿਕੀਟਪਲੇਸ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਨਕ ਥਾਵਾਾਂ ‘ਤ ੇਉਗਾਏ ਅਤ ੇਬਣਾਏ ਉਤਪਾਦਨਾਾਂ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਵੇਖਣ 

ਅਤ ੇਖਿੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਿੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾ ਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਹੜਾ ਸਾਿਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸ ਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਿਨਾਾਂ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹੈ। 

ਸੱਰਭਆਚਾਿਕ ਵਿਕਸ਼ਾਪਾਾਂ ਅਤ ੇਰਵਵਹਾਿਕ ਗਤੀਰਵਿੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਰਚਆਾਂ ਲਈ ਮਨੋਿੰਜਨ ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਹਵੋੇਗਾ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਰਕ 

ਐਲਬਿਟਾ ਰਦਵਸ ਸਾਿ ੇਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੌਜ-ਮੇਲਾ ਹੋਵ।ੇ 

 

ਨਮਊਸਂਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਨ ੰਗ 

 

3 ਸਤੰਬਿ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਾਂ ‘ਚ ਐਲਬਿਟਾ ਰਦਵਸ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਆਯੋਰਜਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਮਊ ਾਂਸਪੈਰਲਟੀਆਾਂ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਉਪਲਬਿ 

ਹੈ। 

• 10,000 ਤੋਂ ਵਿੇਿ ੇਵੱਸੋਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਰਮਊ ਾਂਸਪੈਰਲਟੀਆਾਂ 10,000 ਡਾਲਿ ਤੱਕ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।  

• 1,000 ਤ ੇ10,000 ਦੇ ਦਿਰਮਆਨ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਰਮਊ ਾਂਸਪੈਰਲਟੀਆਾਂ 5,000 ਡਾਲਿ ਤੱਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। 

• 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਰਮਊ ਾਂਸਪੈਰਲਟੀਆਾਂ 1,500 ਡਾਲਿ ਤੱਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।. 

ਐਲਬਿਟਾ ਰਮਊ ਾਂਸਪੈਰਲਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਮਊ ਾਂਸਪੈਰਲਟੀਆਾਂ ਨਾਲ ਐਲਬਿਟਾ ਰਦਵਸ  ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਫਾਿਮਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਜ਼ਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਰਤਆਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੰਰਡੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਰਦਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਿ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਅਿਜ਼ੀ 

ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਿੀ ਤਿੀਕ 8 ਅਗਸਤ ਹੈ। 

 



Classification: Public 
 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਿ ਦੇ ਹਰੋ ਤਰੀਕ ੇ

 

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਕਸੇ ਪਰੋਗਿਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੋਸਕਦੇ, ਤਾਾਂ ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਰਵਿਸੇ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਿ ਦੇ ਆਪਣ ੇਤਿੀਕ ੇਨਾਲ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਉ। 

ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਇਰਤਹਾਸ ਬਾਿ ੇਵਿੇਿ ੇਜਾਨਣ ਲਈ ਰਕਸੇ ਸ ਬਾਈ ਇਰਤਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਾਾਂ ਅਜਾਇਬਘਿ ਨ ੰ  ਵਖੇਣ ਜਾਉ ਜਾਾਂ ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ 

ਪਰਾਰਕਿਤਕ ਸੰੁਦਿਤਾ ਦੀ ਸਹਾਿਨਾਾਂ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਸੇ ਪਰਾਾਂਤਕ ਪਾਿਕ 'ਚ ਜਾਉ। 

 

ਐਲਬਰਟਾ ਨਦਵਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ੋ

 

ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਕਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਐਲਬਿਟਾ ਰਦਵਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ   

'ਤੇ #AlbertaDay ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸਰਹਤ ਪਾਉਣ ਦਆੁਿਾ ਸਾਾਂਝ ੇਕਿੋ।  

 

ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  

• ਐਲਬਿਟਾ ਡੇਅ ਈਵੈਂਟਸ  

•  

 

https://www.alberta.ca/recovery

