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 صحفيبیان  

 

تا هذا الص�ف  استكشف تار�ــــخ أل�ب
  2022أ�ار/مايو    17

امج وفعال�ات وأ�شطة   ي ب�ب
ي موسمها الص��ف

تا �ف ي أل�ب
تنطلق المواقع التار�خ�ة اإلقل�م�ة والمتاحف ومرا�ز األرش�ف �ف

 خاصة. 
 

ي يبلغ عددها 2019للمرة األو� منذ عام  تا واليت ي تديرها مقاطعة أل�ب ح�ب بالزوار. من األحاف�ي إ�   20، سوف ُ�عاد فتح كل المواقع اليت ا لل�ت موقع�
تا الف��د إ� الح�اة مع تجارب تر  فيه�ة وتفاعل�ة  تجارة الفراء ومن الشعراء إ� الفطائر، ومن حجارة األموال�ت إ� الطائرات، �عود تراث أل�ب

 وتعل�م�ة للجميع. 
 

 فعال�ات وأ�شطة للجميع
 

ا ممتعة ل�ل شخص ل�شارك فيها.  
�
امج الجد�دة والعائدة ُطرق  ُتوفر مجموعة واسعة من الفعال�ات وال�ب

 
، والذي �قام تحت عنوان  • تا المل�ي ي المعرض الخاص بمتحف أل�ب

ف خلت �ف : إعادة الق�ادةشاهد مواءمات إبداع�ة لمركبات من سنني
ل الجولة. واألفضل من ذلك، �مكنك التعب�ي عن إبداعك الخاص من  ي مرآب تينكر مع  خالل قضاءتخ�ُّ

وقت ممتع مع العائلة �ف
 �شاطات جد�دة كل شهر. 

ق إدمنتون، ع�ب استكشاف ال • اث�ة الثقاف�ة األوكران�ة، �ث ي الق��ة ال�ت
تا �ف ي أل�ب

ف أ��� ع� تار�ــــخ مستوطنة أوكران�ا �ف ي التار�خ�ة تعرَّ
مبايف

ي مع عروض من  
ي يوم ف�كتور�ا، س�سلط احتفال الرقص الضوء ع� الفس�فساء الملونة للرقص األوكرايف

ي عطلة نها�ة األسب�ع. �ف
�ف

ف في�ت ومجموعات الرقص األخرى من جميع أنحاء المقاطعة.   ف األوكرانيني  فول�ا! فرقة الرقص األوكران�ة والراقصني
كة استكشف دانف�غان التار�خ • فيو، بصحبة مرشد س�ا�ي إ� متجر ر�فييون ف��ر لتجارة الفرو، و��ت إنتاج �ث �ة، بالقرب من ف�ي

ل كاهن أبرش�ة بعثة �شارلز ال�اثول�ك�ة وكن�ستها.  ف  هادسون باي وم�ف
ي فورت  •

ي مركز ا�تشاف الرمال النفط�ة �ف
ي معسكرات العلوم �ف

ي يوم من الم�ح واال�تشاف العل�ي �ف
ل أطفالك �ف  ما�موري. سجِّ

ي فورت جورج و�ا�نغهام هاوس، بالقرب من مدينة   •
ي افتتاح المعرض الجد�د �ف

تا �ف ي أل�ب
ي وطرق تجارة الفرو �ف

ا�تشف تار�ــــخ النقل المايئ
 إ�لك ب��نت. 

ي إدمنتون •
تا �ف ي مركز األرش�ف اإلقل��ي ألل�ب

ي �ف ي  شاهد معرض ب��ري رو�اليت
ب المعرضأ�ار/مايو  31قبل أن ُ�غلق �ف

ّ
ي الجد�د   وترق الفيف

ي تموز/يوليو.  
 الذي س�فتتح �ف

 
ي 

ي وقت الحق من شهر أ�ار/مايو. تأ�د  18يتم إعادة فتح معظم المواقع التار�خ�ة الموسم�ة �ف
أ�ار/مايو،  بينما ستفتح مواقع محددة أبوابها �ف

ي الخاص بالمتحفكل من من توار�ــــخ االفتتاح وساعات العمل ب��ارة  
ويف  . موقع التار�ــــخ اإلقل��ي والموقع اإلل��ت

 
تا التار�خ�ةال اش�ت بطاقة التجول   ستكشاف أل�ب

 
ا من ال ستكون بطاقة التجول  تا التار�خ�ة متوفرة للبيع بدء� أ�ار/مايو. ُتقدم هذە البطاقة ط��قة معقولة التكلفة ل��ارة كل  18ستكشاف أل�ب

ف والعائالت.  ف والبالغني ي عام واحد، و�ي متوفرة للشباب والمسنني
 المواقع لعدد غ�ي محدود من المرات �ف

 
  

https://www.alberta.ca/historic-sites-museums.aspx
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 صحفيبیان  

ي المواقع التار�خ�ة والمتاحف التال�ة: 
تا التار�خ�ة متوفرة للبيع �ف ي استكشاف أل�ب

 ستكون بطاقة التجول �ف
 

o  مركز فرانك سال�د  اإلرشاديFrank Slide Interpretive Centre 
o  ه�د سماشد إن بافلو جامبHead-Smashed-In Buffalo Jump 
o  دانف�غان التار�خ�ةHistoric Dunvegan 
o  مركز ا�تشاف الرمال النفط�ةOil Sands Discovery Centre 
o  متحف رمنغتون كار�دجRemington Carriage Museum 
o  تا -�نولدز متحف ر  Reynolds-Alberta Museumأل�ب
o  تا المل�ي  Royal Alberta Museumمتحف أل�ب
o  ل المل�ي�  Royal Tyrrell Museumمتحف ت�ي
o   راذرفورد هاوسRutherford House 
o  ست�فا�سون هاوسStephansson House 
o   اث�ة الثقاف�ة األوكران�ة  Ukrainian Cultural Heritage Villageالق��ة ال�ت
o  تا  Provincial Archives of Albertaمركز األرش�ف اإلقل��ي ألل�ب


