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ਨੀਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ 

 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਕਲਚਰ ਡਜੇ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖ ੁੱ ਲਹੀਆਂ ਹਨ 
ਮਾਰਚ 09, 2023 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ 2023 ਸਮਾਗ੍ਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

1-30 ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਕਲਚਰ ਡੇਅ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਤਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਭਾਈਚਾਤਰਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਤਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $10,000 ਤਿੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ 
ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆ ਂ17 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਜਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਫੂੰ ਡਡੂੰ ਗ੍ 

ਅਲਬਰਟਾ ਕਲਚਰ ਡੇਅ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੱ ਤਭਆਚਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ 
ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਤੰਨ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਗਰਾਂਟ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਤਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਜਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਤਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਤਤੰਨ ਤਦਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਤਮੰਗ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤ ੇ$10,000 ਤਿੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਤਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਦੋ ਤਦਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਤਮੰਗ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
$5,000 ਤਿੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਪੌ੍ਪ੍-ਅਿੱਪ੍ ਜਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਤਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਤਦਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਤਮੰਗ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇ
$1,000 ਤਿੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੇਜ਼ ਤੁੱ ਥ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਕਲਚਰ ਡੇਅ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 1-30 ਤਿੱਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
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• ਸਿੱ ਤਭਆਚਾਰ ਤਦਵਸ 2022 ਨੇ 3.8 ਤਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨ ੰ  ਆਕਰਤਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਦੇਸ਼ ਭਰ ਤਵਿੱ ਚ 500 
ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਈਚਾਤਰਆਂ ਤਵਿੱ ਚ 3,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਦਰਤਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। 

• ਅਨੁਦਾਨ ਮਾਪ੍ਦੰਡ, ਤਰਪੋ੍ਰਤਟੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪ੍ਲਬਧ 
ਹਨ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਸੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਤਤਮ ਤਮਤੀ 17 ਮਾਰਚ ਹੈ। 

• ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜ ਨ ਤਵਿੱ ਚ ਸ ਤਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੰਬੰਤਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਅਰਜ਼ੀ ਅਤ ੇਤਦਸ਼ਾ-ਤਨਰਦੇਸ਼ ਤਦਓ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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