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خبری اعالمیه   
 

 

از تنوع پشتیبانی کرده و با   های مالی()کمک  هاگرنت
 نژادپرستی مبارزه خواهند کرد 

 2022سپتامبر  29

آلبرتا در حال اجرای یک برنامه اعطای گرنت جدید برای افزایش آگاهی  
 فرهنگی و کمک به اهالی آلبرتا در مقابله با نژادپرستی است

 Multiculturalism and Anti-Racism Grantبرنامه اعطای گرنت چندفرهنگی و ضدنژاد پرستی )

Program )1 هایی تعریف کند که تنوع آلبرتا را  کند تا پروژهگذاری میهای محلی سرمایهمیلیون دالر در سازمان

 کنند. دنژادپرستی تشویق میهای ضگرامی داشته و اهالی آلبرتا را به اندیشیدن و گفتگو درباره فعالیت

های متنوع آلبرتا شده،  بهبود فهم فرهنگ منجر بهکه  کردخواهند حمایت  هایی پروژهاز های موفق درخواست

کنند نژادپرستی را بهتر  روی افراد درگیر نژادپرستی را نشان داده و/یا به همه اهالی آلبرتا کمک میهای پیشچالش

دالر برای پشتیبانی از این  30000های محلی واجد شرایط دریافت مبلغی تا فهمیده و علیه آن اقدام کنند. گروه

 ابتکاری هستند. اقدامات 

های های غیرانتفاعی واقع در آلبرتا از جمله سازمان شوند و ویژه سازماننوامبر پذیرفته می 16ها تا درخواست

 ها است.ها و متیچندفرهنگی و مبتنی بر دین و اسکان فرست نیشن

جوامع فرهنگی در تبادل تجربیات و  همچنان با توانمندسازی  ،دولت آلبرتا با اجرای این برنامه اعطای گرنت

 دهد.ادامه میبه اقدام درباره مقوله چندفرهنگی و ضدتروریسم  کردن نقش آنها در آلبرتا،برجسته

آن شامل کند. تعهد دولت به تنوع را ترسیم می، یک نقشه راه برای اقدامی معنادار بوده و ضدنژادپرستی اقدام  برنامه

سپتامبر اعالم شدند و   21ت مهاجران است و گیرندگان در یبرای بزرگداشت موفق  واردین آلبرتاجوایز تقدیر از تازه 

شد. شورای مشورتی ضدنژادپرستی آلبرتا  برای مقابله با نژادپرستی گردآوری مشارکت عمومی نظراتی در قالب 

 ر این امر ایفا کرده است. نقش مهمی د

 مرور اجمالی

 شود. نوامبر پذیرفته می 16بعدازظهر  11:59ها تا ساعت درخواست •

 های مستقر در آلبرتا هستند: ها ویژه سازمانگرنت •
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o شده یا تاسیس شده طبق مقررات استانی یا فدرال( از های غیرانتفاعی )شرکت، ثبتسازمان

 های دینیسازمان جمله بومی، چندفرهنگی و 

o ها نیشنفرست 

o هااسکان متی 

 های واجد شرایط باید حداقل یکی از اهداف زیررا دنبال کنند: پروژه  •

o افزایش آگاهی میان فرهنگی 

o های آنها ها و تفاوتافزایش فهم اهالی آلبرتا درباره اعضای سایر فرهنگ 

o  های نژادی  روی بومیان و گروه های پیشچالشاهالی آلبرتا درباره نژادپرستی و  افزایش فهم

 متاثر

o  .افزایش دانش اهالی آلبرتا تا آنها بهتر بتوانند نژادپرستی را شناسایی و با آن مقابله کنند 

 اطالعات مرتبط 

 ضدنژادپرستی  و چندفرهنگی ه ویژ گرنت •

 ضدنژادپرستی اقدام  برنامه •

 ضدنژادپرستی  در مشارکت •

 


