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Các khoản tài trợ sẽ hỗ trợ sự đa dạng 
và giải quyết nạn phân biệt chủng tộc 

Ngày 29 tháng 9 năm 2022  

Alberta sẽ ra mắt một chương trình tài trợ mới để nâng 
cao nhận thức về văn hóa và giúp người dân Alberta 
giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc. 

Chương trình Tài trợ cho Đa văn hóa và Chống Phân biệt Chủng tộc 

(Multiculturalism and Anti-Racism Grant Program) sẽ đầu tư $1 triệu cho các tổ 

chức cộng đồng để tạo ra những dự án tôn vinh sự đa dạng của Alberta và khuyến 

khích người dân Alberta suy nghĩ và lên tiếng về những nỗ lực chống phân biệt 

chủng tộc. 

Các đơn đăng ký thành công sẽ hỗ trợ các dự án nhằm nâng cao hiểu biết về các 

nền văn hóa đa dạng của Alberta, nêu bật những thách thức mà những người dân 

gặp phải hành vi phân biệt chủng tộc phải đối mặt và/hoặc giúp tất cả người dân 

Alberta hiểu rõ hơn và thực hiện hành động chống lại sự phân biệt chủng tộc.  Các 

nhóm cộng đồng đủ điều kiện nhận tới $30,000 để hỗ trợ các sáng kiến này. 

Đơn đăng ký sẽ được nhận cho đến ngày 16 tháng 11 và được mở cho các tổ chức 

phi lợi nhuận hoạt động tại Alberta, bao gồm các tổ chức đa văn hóa và tổ chức tín 

ngưỡng, First Nations và Metis Settlements. 

Thông qua việc ra mắt chương trình tài trợ này, chính quyền của Alberta đang tiếp 

tục thực hiện hành động để thúc đẩy đa văn hóa và chống phân biệt chủng tộc bằng 

cách tạo điều kiện cho các cộng đồng văn hóa chia sẻ trải nghiệm của họ và nêu 

bật những đóng góp của họ cho Alberta. 

Kế hoạch Hành động Chống Phân biệt Chủng tộc của tỉnh là lộ trình cho những 

hành động có ý nghĩa và vạch ra cam kết của chính quyền đối với sự đa dạng. Kế 
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hoạch này bao gồm Giải thưởng Ghi nhận Người mới định cư của Alberta (Alberta 

Newcomer Recognition Awards) để tôn vinh thành công của người nhập cư. Danh 

sách những người nhận giải thưởng được công bố vào ngày 21 tháng 9. Kế hoạch 

còn có hoạt động tham vấn công chúng để thu thập ý kiến đóng góp nhằm giải 

quyết vấn đề phân biệt chủng tộc. Hội đồng Cố vấn Chống Phân biệt Chủng tộc 

(Anti-Racism Advisory Council) của Alberta đã đóng một vai trò quan trọng trong 

công việc này. 

Những thông tin nhanh 

• Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận cho đến 11:59 đêm ngày 16 tháng 11. 

• Các khoản tài trợ này dành cho các tổ chức hoạt động ở Alberta như sau:  

o các tổ chức phi lợi nhuận (có tư cách pháp nhân, được đăng ký 

hoặc thành lập theo luật của tỉnh hoặc chính phủ trung ương), bao 

gồm các tổ chức Bản địa, đa văn hóa và tổ chức tín ngưỡng 

o First Nations 

o Metis Settlements 

• Các dự án đủ điều kiện phải có ít nhất một trong các mục tiêu sau:  

o Nâng cao nhận thức giữa các nền văn hóa. 

o Nâng cao hiểu biết của người dân Alberta về những người đến từ 

các nền văn hóa khác và sự khác biệt của họ. 

o Nâng cao hiểu biết của người dân Alberta về phân biệt chủng tộc và 

những thách thức mà các nhóm người Bản địa và người da màu 

phải đối mặt. 

o Nâng cao hiểu biết của người dân Alberta để họ có thể nhận biết và 

giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc tốt hơn. 

Thông tin liên quan 

• Khoản tài trợ về đa văn hóa và chống phân biệt chủng tộc 

• Kế hoạch Hành động Chống Phân biệt Chủng tộc 

• Hoạt động tham vấn về chống phân biệt chủng tộc 
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