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 منح لدعم التنوع ومحاربة العنصرية

   2022أيلول /سبتمبر 29

تطلق ألبرتا برنامج منح جديد لزيادة الوعي الثقافي ومساعدة سكان ألبرتا على  
 . مواجهة العنصرية

المنظمات المجتمعية مشاريع تحتفي  يستثمر برنامج منح التعددية الثقافية ومكافحة العنصرية مبلغ مليون دوالر كي تنشئ 

 . بالتنوع في ألبرتا وتشجع سكانها على التفكير بجهود مكافحة العنصرية والتحدث عنها

أو التي تلقي الضوء على التحديات  /ستدعم الطلبات الناجحة المشاريع التي تزيد من فهم الثقافات المتنوعة في ألبرتا، و

أو التي تساعد جميع سكان ألبرتا على التوصل إلى فهم أفضل واتخاذ /المعرضون للعنصرية والتي يواجهها األشخاص 

دوالر لدعم هذه   30000الجماعات المجتمعية مؤهلة للحصول على مبلغ يصل إلى   .االجراءات ضد العنصرية

 . المبادرات

غير الربحية التي يقع مقرها في ألبرتا،  تشرين الثاني، وهي مفتوحة للمنظمات /نوفمبر 16ستُقبل الطلبات حتى تاريخ 

 . بما في ذلك المنظمات متعددة الثقافات والمنظمات الدينية ومستوطنات األمم األولى والميتيس

بإطالق برنامج المنح هذا، تواصل حكومة ألبرتا العمل على التعددية الثقافية ومكافحة العنصرية عن طريق تمكين  

 . خبراتهم وتسليط الضوء على مساهماتهم في ألبرتا المجتمعات الثقافية من مشاركة

في المقاطعة هي خارطة طريق من أجل عمل مجٍد كما أنها توضح التزام الحكومة  خطة العمل لمكافحة العنصرية

الجوائز  لالحتفاء بنجاح المهاجرين مع اإلعالن عن متلقي  جوائز التقدير للوافدين الجدد إلى ألبرتاوهي تتضمن . بالتنوع

لعب المجلس االستشاري لمكافحة  . لجمع المساهمات لمواجهة العنصرية المشاركة العامةأيلول، و/سبتمبر 21في 

 .العنصرية دوراً هاماً في هذا العمل

 حقائق سريعة

 .تشرين الثاني/نوفمبر  16مساء يوم من  11:59ستُقبل الطلبات حتى الساعة  •

 :  يُفتح باب التقديم للمنح للمنظمات التالية التي يقع مقرها في ألبرتا •

o  المدرجة أو المسجلة أو المؤسسة بموجب التشريعات الفيدرالية أو )المنظمات غير الربحية

 . الثقافية والدينية، بما في ذلك منظمات السكان األصليين والمنظمات (تشريعات المقاطعة

o  األمم األولى 

https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-newcomer-recognition-awards.aspx
https://www.alberta.ca/anti-racism-engagement.aspx
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o  مستوطنات الميتيس 

 :  يجب أن يكون لدى المشاريع المؤهلة هدف واحد على األقل من األهداف التالية •

o زيادة الوعي الثقافي 

o  زيادة فهم سكان ألبرتا لألشخاص المنحدرين من ثقافات أخرى واختالفاتهم . 

o   يواجهها السكان األصليون والجماعات العرقيةزيادة فهم سكان ألبرتا للعنصرية والتحديات التي. 

o زيادة المعرفة لدى سكان ألبرتا كي يستطيعوا التعرف على العنصرية ومواجهتها بشكل أفضل . 

 معلومات ذات صلة 

 العنصرية منحة التعددية الثقافية ومكافحة  •

 خطة عمل ألبرتا لمكافحة العنصرية  •

 المشاركة في مكافحة العنصرية •

 

https://www.alberta.ca/multiculturalism-and-anti-racism-grant.aspx
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://www.alberta.ca/anti-racism-engagement.aspx

