ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ, ਮੂਲਰਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗ੍ਾਾਂਟ ਪ੍੍ਗ
ੋ ਿਾਮ

ਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਿੀ

ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ

ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ, ਮੂਲਰਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗ੍ਾਾਂਟ ਪ੍੍ੋਗਿਾਮ
ਅਰਜਹੇ ਉੱਧਮਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍੍ੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਦੇ ਹਿ ਜੋ ਅੰਤਿਸਰਿਆਚਾਿਕ ਜਾਗਿੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁ-ਸਰਿਆਚਾਿਕਤਾ
ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿਿ ਵਾਲੀਆਾਂ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਅਤੇ
ਪ੍੍ੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦਾ ਸਮਿਥਿ ਕਿਿ। ਪ੍੍ੋਗਿਾਮ ਸਾਿੇ ਪ੍੍ਾਾਂਤ ਦੇ ਸਮੂਹਾਾਂ ਰਵੱਚ
ਸਰਿਆਚਾਿਕ ਜਾਗਿੂਕਤਾ ਿੂੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਬਿਟਾ
ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਸਰਿਆਚਾਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਦਿ ਅਤੇ ਜਸ਼ਿ
ਾਂ ਾ ਹੈ। ਪ੍੍ੋਗਿਾਮ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਮਿਾਉਦ
ਯਤਿਸ਼ੀਲ ਹੈ ਰਜੱਥੇ ਲੋ ਕ ਸਾਾਂਝ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਸਰਿਆਚਾਿ ਅਤੇ ਰਵਿਾਸਤ ਦੀ ਕਦਿ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।



ਸਰਥਤੀ ਵਾਲੀਆਾਂ ਕਰਮਊਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ:
ਸੂਬਾਈ ਲੈ ਜੀਸਲੇ ਸ਼ਿ (ਅਲਬਿਟਾ)

ਰਬਿੇਕਾਿਾਾਂ ਿੂੰ ਅਿਜੀ ਿਿਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਾਂ ਫੰਰ ੰਗ ਦੀ ਰਕਸਮ ਪ੍ਤਾ ਕਿਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਿੂੰ ਪ੍੍ਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਰਚਆਾਂ ਲਈ ਗ੍ਾਾਂਟ ਬੇਿਤੀ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਜਾਾਂ
ਵੱਧ ਦੀ ਿਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਿ ਰਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਰਚੰਗ ਫੰਰ ੰ ਗ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ੋ ਿੇਰਟ ਲੇ ਬਿ ਦੇ ਿੂਪ੍ ਰਵੱਚ
ਹੋਵ।ੇ ($20/ਘੰਟਾ ਅਿਸਰਕੱਲ , $35/ਘੰਟਾ ਸਰਕੱਲ ),
ਅਤੇ /ਜਾਾਂ ੋ ਿੇਰਟ ਵਸਤਾਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਾਂ (ਰਿਿਪ੍ੱਖ ਮਾਿਕੀਟ
ਮੁੱਲ ਤੇ ਰਿਿੀਖਣ), ਜਾਾਂ, ਸਾਿੇ ਪ੍੍ੋਜੈਕਟ ਿਾਲ ਰਸੱਧੇ ਤੌਿ ਤੇ
ਸਬੰਰਧਤ ਹੋਣ।



ਰਬਜ਼ਿਸ ਕਾਿਪ੍ੋਿੇਸ਼ਿ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਾਿਟ 21 – ਵਾਧੂ



ਕੰਪ੍ਿੀ ਐਕਟ ਪ੍ਾਿਟ 9 (ਗੈਿ ਲਾਿ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ)



ਲਾਇਬ੍ੇਿੀਜ਼ ਐਕਟ



ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਆਫ ਅਲਬਿਟਾ



ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਆਫ ਅਲਬਿਟਾ ਲੈ ਜੀਸਲੇ ਚਿ



ਕਿੇ ਾ ਪ੍ਾਿਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਐਕਟ



ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ (ਕਿੇ ਾ ਦਾ ਅਲਬਿਟਾ ਰਵੱਚ
ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ (ਚੈਿੀਟੀਜ਼))



ਅਲਬਿਟਾ ਰਵੱਚ ਫਸਟ ਿੇ ਸ਼ਿ ਅਤੇ ਮੇਟੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ



ਯੂ ਿੀਵਿਰਸਟੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਾਂ ਸੰਸਥਾ ਰਜਹੜੀ ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਪ੍ੋਸਟ
ਸੈਕੰ ਿੀ ਲਿਰਿੰਗ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪ੍੍ਿਾਰਸ਼ਤ ਹੋਵੇ।

ਫੰਰ ੰ ਗ

ਪ੍੍ੋਗਿਾਮ ਫੰਰ ੰ ਗ ਮੈਰਚੰਗ ਅਧਾਿ ਤੇ ਪ੍੍ਵਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਬਿੈ ਕਾਿ

ਐਗਿੀਕਲਚਿ ਸੁ ਸਾਇਟੀ ਐਕਟ

ਸੰਘੀ ਲੈ ਜੀਸਲੇ ਸ਼ਿ(ਕਿੂੰ ਿ)

*ਿੋਟ: ਦੋਵੇਂ ਫੰਰ ੰਗ ਰਕਸਮਾਾਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ, ਮੂਲਰਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗ੍ਾਾਂਟ
ਪ੍੍ੋਗਿਾਮ ਦੇ ਰਿਿਦੇਸ਼, ਰਬਿੇਪ੍ਤ
ੱ ਿ ਅਤੇ ਰਿਪ੍ੋਿਰਟੰਗ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਿਿਗੇ।

ਮੈਰਚੰਗ ਲੋ ੜਾਾਂ:



ਸੂਬਾਈ ਕਾਿਪ੍ੋਿੇਸ਼ਿ*

ਫੰਰ ੰ ਗ ਦੀਆਾਂ 2 ਖਾਸ ਰਕਸਮਾਾਂ ਹਿ :
 ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
 ਸਵਦੇਸ਼ੀ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਰ ੰ ਗ ਿਾਸ਼ੀ $25,000 ਹੈ।

ਹੇਠ ਰਲਰਖਆਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਰਕਸੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਿਰਜਸਟਿ ਅਤੇ ਵਧੀਆ

*

ਅਲਬਿਟਾ ਦਾ ਪ੍ੱਕਾ ਪ੍ਤਾ ਹੋਵੇ ਰਜਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਿ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ ਸਮੇ

ਤੇ ਰਿਗਿਾਿੀ ਹੋ ਸਕੇ।.

ਪ੍੍ੋਗਿਾਮ ਦੇ ਿਤੀਜੇ
ਪ੍੍ੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਿੇ ਪ੍੍ੋਗਿਾਮ ਿਤੀਰਜਆਾਂ ਿੂੰ ਪ੍ੂਿਾ ਕਿਦਾ ਹੋਵੇ :
 ਅਲਬਿਟਿਜ਼ ਹੋਿ ਸੱਰਿਆਚਾਿ ਜਾਾਂ ਸੱਰਿਆਚਾਿਕ ਰਵਰਿੰਿਤਾ ਦੀ
ਸਮਝ ਿੱਖਦੇ ਹਿ
 ਅਲਬਿਟਿਜ਼ ਪ੍ੱਖਪ੍ਾਤ ਦੇ ਅਸਿ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਿ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ
ਿੁਕਾਵਟਾਾਂ ਖਤਮ ਕਿਿ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ।
 ਸੁਆਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਾਈਚਾਿੇ ਦੀ ਰਸਿਜਣਾ ਕਿਕੇ
ਅਲਬਿਟਿਜ਼ ਰਵੱਰਿੰਿ ਰਪ੍ਛੋਕੜਾਾਂ ਦੀ ਕਦਿ ਕਿਦੇ ਹਿ
 ਅਲਬਿਟਿਜ਼ ਆਪ੍ਣੇ ਸੱਰਿਆਚਾਿ ਅਤੇ ਰਵਿਾਸਤ ਦੀ ਕਦਿ
ਕਿਦੇ ਹਿ।
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ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕਕਸਮ ਂ


ਟਰੇਕ ਿੰ ਗ ਅਤੇ ਕਸਿੱਕਿਆ, ਸਰਿਆਚਾਿਕ ਜਾਗਿੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ

ਇਿੰ



ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਅਲਬਿਟਿਜ਼ ਿੂੰ ਰਵਤਕਿੇ
ਦੇ ਪ੍੍ਿਾਵਾਾਂ ਿੂੰ ਸਮਾਜ ਰਵੱਚ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਿੀ ਿਾਗੀਦਾਿੀ
ਲਈ ਇੱਕ ਿੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਿਦੇ ਹਿ:
o

ਵਿਕਸ਼ਾਪ੍ਾਾਂ, ਗੋਲ ਮੇਜ ਕਾਿਫਿੰਸਾਾਂ, ਕਰਮਊਰਿਟੀ
ਗੱਲਬਾਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀ ੀਆ ਪ੍ਰਹਲ ਕਦਮੀਆਾਂ, ਸਿੋਤ
ਜਾਾਂ ਕਰਮਊਰਿਟੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਟੂਲ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਿਿੇ ।



ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਰਵਧੀਆਾਂ ਦੁਆਿਾ ਕਕਮਊਕ ਟੀ ਸਮਰਿੱਥ

o

ਇਸਦੇ ਰਵਕਾਸ ਕਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਅੱਪ੍(ਜਾਾਂਚ) ਰਵੱਚ
ਰਵੱਰਿਿ ਿਾਈਚਾਿਕ ਰਹੱਸੇਦਾਿ ਸੰਸਥਵਾਾਂ ਦੀ ਿੂਮੀਕਾ।.

ਜਿੂਿੀ ਤਿੀਕਾਾਂ

ਵਧੀਆ ਤਿੀਕੇ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੂ ਚਿਾ ਸਾਾਂਝੀ ਕਿਿੀ।



ਇੰਿਟੇਕ 1 - ਮਾਿਚ 1

ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ, ਸੱਰਿਆਚਾਿਕ ਅਦਾਿ ਪ੍੍ਦਾਿ



ਇੰਿਟੇਕ 2 - ਸਤੰਬਿ 1

ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਦੇ ਤਿੀਰਕਆਾਂ ਦਾ
ਸਮੱਿਥਿ ਕਿਿਾ।
o



ਸਿ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਿਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਾਾਂ ਿੂੰ ਪ੍ੂਿਾ
ਕਿਿ
ਸਲਾਿਾ ਬਜਟ $500,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਹਲਾਾਂ ਅਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਰ ੰ ਗ ਿਾਾਂ ਲਈ
ਹੋਵੇ

ਅਿਜੀ ਿਿਿ ਦੀ ਆਖਿੀ ਰਮਤੀ:

ਵਧਾਉਣਾ:
o




ਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਂ ਿੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਕਦਿੱਤੀ ਜ ਵੇਗੀ:

ਇਿ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਪ੍੍ੋਗਿਾਮਾਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚਣ
ਵਾਲੀਆਾਂ ਿੁਕਾਵਟਾਾਂ ਿੂੰ ਦੂਿ ਕਿਿ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ

ਿੋ ਟੀਰਫਕੇਸ਼ਿ ੇ ਟ:


ਇੰਿਟੇਕ 1 – ਅਗਸਤ



ਇੰਿਟੇਕ 2 – ਫਿਵਿੀ

ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਪ੍੍ੋਗਿਾਮਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਿਾ
o

ਿਾਈਚਾਿੇ ਦੇ ਸਮਿਥਕਾਾਂ, ਮਾਹਿਾਾਂ / ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਅਤੇ
ਪ੍੍ੋਜੈਕਟ ਰਵੱਚ ਿਾਗੀਦਾਿਾਾਂ ਿੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਿਾ।

ਕਰਮਊਰਿਟੀ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਿਾਹੀ ਾਂ ਸਰਿਆਚਾਿਕ ਜਾਗਿੂਕਤਾ
ਵਧਾਉਣਾ ਜੋ ਰਵਰਿੰਿ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿੂੰ ਸਿਗਿਮੀ
ਿਾਲ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ
ਅਤੇ ਬਹੁਸਰਿਆਚਾਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਸਤਕਾਿ ਕਿਦੇ
ਹਿ।
ਕਰਮਊਰਿਟੀ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹੇਠਾਾਂ ਦੱਸੇ ਅਿੁ ਸਾਿ ਪ੍੍ਦਿਸ਼ਿ
ਕਿਿ ਉਹ ਰਵਚਾਿੇ ਜਾਣਗੇ:
o

ਸਮਾਿੋਹ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਪ੍ੁਿਦਗੀ ਰਵਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸਰਿਆਚਾਿਕ ਸਮੂਹਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਉਤਸ਼ਾਹ
ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਿਸਾਉਣਾ

o

ਅਰਜਹੇ ਸਮਾਗਮ ਰਜਹੜੇ ਿਾਈਚਾਿੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਰਵੱਚ
ਰਵੱਰਿੰਿਤਾ ਪ੍੍ਤੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਾਗਿੂਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਿਦੇ
ਹੋਣ।

o

ਹੋਿ ਸੱਰਿਆਚਾਿਾਾਂ ਿੂੰ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ
ਸਿਗਿਮੀ ਿਾਲ ਸੱਦਾ

o

ਆਮ ਜਿਤਾ ਲਈ ਹਾਜਿੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ

ਜਮਾਾਂ ਕਿਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਾਂ
ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ, ਮੂਲਰਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਪ੍੍ੋਗਿਾਮ ਦੀ ਸਰਮੱਰਖਆ ਕਿੋ।
ਰਦਸ਼ਾ ਰਿਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਿਜੀ ਲਈ ਟੂਲ
https://www.alberta.ca/multiculturalism-indigenousand-inclusion-grant-program.aspx. ਤੇ ਵੇਖੋ। ਅਿਜੀ ਰਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਟੂਲ ਅਿਜੀ ਿਿਿ ਦੇ ਿੁ ਕਤੇ, ਚੈੱਕ ਰਲਸਟ, ਪ੍੍ੀਿਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਅਤੇ
ਪ੍੍ੋਜੈਕਟ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਿਣਾਾਂ ਬਾਿੇ ਦੱਸਣਗੇ।

ਅਿਜ਼ੀ ਜਮਾ ਕਿਾਉਣਾ
ਈਮੇਲ (ਤਿਜੀਹ): MIIGProgram@gov.ab.ca
ਮੇਲ:
ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ, ਮੂਲਰਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗ੍ਾਾਂਟ ਪ੍੍ੋਗਿਾਮ
ਅਲਬਿਟਾ ਕਲਚਿ, ਮਲਟੀਕਲਚਿ ਅਤੇ ਸਟੇਟੱਸ ਆਫ ਰਵਮੈੱਿ
ਸਵੀਟ 212, 17205 – 106A ਐਵੇਰਿਊ
ਐ ਰਮੰਟਿ, ਅਲਬਿਟਾ T5S 1M7

ਸੰਪ੍ਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਟੋਲ ਫਿੀ: 1-800-642-3855
ਵੈੱਬਸਾਈਟ:alberta.ca/multiculturalism-indigenous-andinclusion-grant-program.aspx
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