
 
 
 

Tin mới  
 
 

Hãy đến kỷ niệm câu chuyện của Alberta 
Come celebrate Alberta’s story 
 
Ngày 02 Tháng Tám 2022 

Người dân Alberta được mời đến để kỷ niệm Ngày Alberta vào tháng Chín này. 

 

Để công nhận Ngày Alberta chính thức lần đầu tiên, các sự kiện công cộng miễn phí sẽ diễn ra trên toàn tỉnh 

bang từ ngày 1 đến ngày 3 tháng Chín. 

Hãy ghé thăm cơ quan lập pháp ở Edmonton và Công Viên Đảo Hoàng Tử ở Calgary để thưởng thức 

những buổi hòa nhạc có sự góp mặt của tài năng cây nhà lá vườn Alberta. Chợ phiên sản xuất tại Alberta sẽ 

mang đến cho mọi người một cơ hội nếm thử và mua các sản phẩm được trồng và sản xuất tại địa phương, 

kỷ niệm tất cả những gì mà tỉnh bang chúng ta cung cấp. Hoạt động giải trí thân thiện với trẻ em, bao gồm 

các hội thảo văn hóa và các hoạt động thực hành, cũng sẽ có sẵn để bảo đảm Ngày Alberta vui vẻ cho cả 

gia đình.  

 

Tài trợ cho các thành phố 
 

Tài trợ có sẵn cho các thành phố nhằm tổ chức các sự kiện Ngày Alberta cho các cộng đồng của họ vào 

ngày 3 tháng Chín. 

• Các thành phố có dân số lớn hơn 10,000 người hội đủ điều kiện nhận lên tới $10,000. 

• Các thành phố có dân số trong khoảng từ 1,000 đến 10,000 hội đủ điều kiện nhận lên tới $5,000. 

• Các thành phố có dân số dưới 1,000 người hội đủ điều kiện nhận $1,500. 

Hiệp Hội Các Thành Phố Alberta đã chia sẻ thông tin với các thành phố, bao gồm các mẫu đơn và ý tưởng 

sự kiện để kỷ niệm Ngày Alberta. Thời hạn để gửi sự bày tỏ quan tâm đến tài trợ là ngày 8 tháng Tám. 

 

Các cách khác để tham gia  
 

Nếu bạn không thể tham dự một sự kiện, hãy tôn vinh di sản và văn hóa của Alberta theo cách riêng của 

mình. Hãy ghé thăm viện bảo tàng hoặc một di tích lịch sử của tỉnh bang để tìm hiểu thêm về lịch sử của 

Alberta hoặc đến một công viên của tỉnh bang để đánh giá cao vẻ đẹp thiên nhiên của Alberta.    

 

Chia sẻ trải nghiệm Ngày Alberta của bạn  
 

Cho dù bạn chọn ăn mừng theo cách nào, hãy chia sẻ trải nghiệm Ngày Alberta của bạn bằng cách đăng 

trên mạng xã hội với hashtag #AlbertaDay.  

 

Thông tin liên quan 

• Các sự kiện Ngày Alberta Alberta Day events 

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