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ਇਸ ਗਰਮੀ ਰ ੁੱਤ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਤਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ 

ਮਈ 17, 2022  

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਿੇ ਪਰੁਾਲੇਖ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਸਮਾਗਮ ਅਿੇ 

ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੁਰਆੂਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
 

2019 ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਹਲੀ ਵਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 20 ਸੂਬਾਈ ਸੰਚਾਤਲਿ ਸਾਈਟਾ(ਂਸਥਾਨ) ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਿ ਕਰਨ 

ਲਈ ਦਬੁਾਰਾ ਖੁੁੱਲਹ ਣਗੀਆਂ। ਫੌਤਸਲ(ਅਵਸੇਸ) ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਿ ਦੇ ਵਪਾਰ ਿੁੱਕ, ਕਵੀਆਂ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਪਰੋਗੀਜ਼ ਅਿੇ ਅਮੋਲਾਈਟ ਿੋਂ ਹਵਾਈ 

ਜਹਾਜ਼ ਿੁੱਕ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਤਵਲੁੱਖਣ ਤਵਰਾਸਿ ਹਰ ਤਕਸੇ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਕ, ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਤਵਤਦਅਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵੰਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਅਿੇ ਗਿੀਤਵੁੱਧੀਆਂ 

ਨਵੇਂ ਅਿੇ ਪਤਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਵਸਾਲ ਸਰੇਣੀ ਹਰ ਤਕਸੇ ਦੇ ਰਝੁੇਵੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਿਰੀਕੇ ਪੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

• ਰਾਇਲ ਅਲਬਰਟਾ ਤਮਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਦਰਸਨੀ, ਡਰਾਈਵ: ਰਾਈਡ ਦੀ ਰੀਇਮੇਤਜਤਨੰਗ ਰਾਹੀ ਂਤਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਿੋਂ ਵਾਹਨਾਂ 

ਦੇ ਰਚਨਾਿਮਕ ਰਪੂਾਂਿਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਿੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਟੰਕਰ ਗੈਰਾਜ ਤਵੁੱਚ 

ਪਤਰਵਾਰਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਚਨਾਿਮਕਿਾ ਤਦਖਾਓ। 

• ਸੁਰਆੂਿੀ ਵੀਕੈਂਡ ਿੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਐਡਤਮੰਟਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੁੱਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੁੱਤਭਆਚਾਰਕ 

ਤਵਰਾਸਿੀ ਤਪੰਡ ਤਵੁੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਤਵਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਿੇ ਵੋਲੀਆ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਾਂਸ ਪੇਸਕਾਰੀ, 

ਤਵਟਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਾਂਸਰ ਅਿੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਂਸ ਗਰੁੁੱਪ ਦੇ ਪਰਦਰਸਨਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਦਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਾਂਸ ਪੇਸ ਕਰੇਗਾ!  

• ਫੇਅਰਤਵਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਨਵੇਗਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਰੇਤਵਲੋਨ ਫਰੇਸ ਫਰ ਟਰੇਡ ਸਟੋਰ, ਹਡਸਨ ਬੇ ਕੰਪਨੀ ਫੈਕਟਰ ਹਾਊਸ 

ਅਿੇ ਸੇਂਟ ਚਾਰਲਸ ਕੈਥੋਤਲਕ ਤਮਸਨ ਰੈਕਟਰੀ ਅਿੇ ਚਰਚ ਦੇ ਗਾਈਤਡਡ ਟਰੂ ਿੇ ਜਾਓ। 

• ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਤਵੁੱਚ ਆਇਲ ਸੈਂਡਸ ਤਡਸਕਵਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤਵਖੇ ਤਵਤਗਆਨ ਕੈਂਪਾਂ ਤਵੁੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਿੇ ਤਵਤਗਆਨਕ ਖੋਜ ਤਦਨ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਚਆਂ ਨੰੂ ਸਾਈਨ ਅੁੱਪ ਕਰੋ। 

• ਐਲਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੋਰਟ ਜਾਰਜ ਅਿੇ ਬਤਕੰਘਮ ਹਾਊਸ ਤਵਖੇ ਖੁੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀ ਂਪਰਦਰਸਨੀ ਤਵੁੱਚ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਿੇ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਫਰ ਵਪਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। 

• 31 ਮਈ ਨੰੂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਐਡਤਮੰਟਨ ਤਵੁੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਰੋਤਵੰਸੀਅਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਤਵਖੇ ਪਰੇਅਰੀ ਰਾਇਲਟੀ 

ਪਰਦਰਸਨੀ ਨੰੂ ਦੇਖੋ ਅਿੇ ਜੁਲਾਈ ਤਵੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀ ਂਕਲਾ ਪਰਦਰਸਨੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। 

 

ਤਜ਼ਆਦਾਿਰ ਮੌਸਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਈਟਾਂ 18 ਮਈ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਖੁੁੱਲਹ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਿੂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਮਈ ਦੇ ਅੰਿ ਤਵੁੱਚ 

ਖੁੁੱਲਹ ਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਈਟ ਅਿੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਵੈੁੱਬਸਾਈਟ(provincial historic site and 

museum’s website) ਿੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰ ੂਹੋਣ ਦੀਆਂ ਿਰੀਕਾਂ ਅਿੇ ਸਮੇ ਦਾ ਪਿਾ ਕਰੋ।  
 

ਐਕਸਪਲੋਰ ਅਲਬਰਟਾਜ਼ ਤਹਸਟਰੀ(ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੰੂ ਜਾਨਣ 

ਲਈ) ਪਾਸ ਖਰੀਦ ੋ

 

o The Experience Alberta’s History Pass(ਪਾਸ) 18 ਮਈ ਿੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਸ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸਾਈਟਾਂ ਨੰੂ ਇੁੱਕ ਸਾਲ ਤਵੁੱਚ ਅਸੀਮਿ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੁੱਕ ਤਕਫਾਇਿੀ ਿਰੀਕਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜੁ਼ਰਗਾਂ, ਬਾਲਗਾਂ 

ਅਿੇ ਪਤਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

https://www.alberta.ca/historic-sites-museums.aspx
https://www.alberta.ca/historic-sites-museums.aspx
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o The Experience Alberta's History Pass,ਇਹ ਪਾਸ ਹੇਠਤਲਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਿੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਿੇ 

ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ: 

o ਫਰੈਂਕ ਸਲਾਈਡ ਇੰਟਰਪਰੇਤਟਵ ਸੈਂਟਰ 

o ਹੈਡ ਸਮੈਸਡ ਇੰਨ ਬਫਲੋ ਜੰਪ 

o ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਨਵੈਗਨ 

o ਆਇਲ ਸੈਂਡ ਤਡਸਕਵਰੀ ਸੈਂਟਰ 

o ਰੇਤਮੰਗਟਨ ਕੈਰੀਏਜ ਤਮਊਜ਼ੀਅਮ 

o ਰੇਨੋਲਡਸ-ਅਲਬਰਟਾ ਤਮਊਜ਼ੀਅਮ 

o ਰਾਇਲ ਅਲਬਰਟਾ ਤਮਊਜ਼ੀਅਮ 

o ਰਾਇਲ ਟਾਇਰੇਲ ਤਮਊਜ਼ੀਅਮ 

o ਰਦਰਫੋਰਡ ਹਾਊਸ 

o ਸਟੀਫਨਸਨ ਹਾਊਸ 

o ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੁੱਤਭਆਚਾਰਕ ਤਵਰਾਸਿੀ ਤਪੰਡ 

o ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਰਾਲੇਖ 


