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ਨ ਿੰਗ-ਆਧਾਨਿਤ ਨ ਿੰਸਾ ਦੇ ਨਿ ਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿ 

ਨਵਿੱਚ ਿੌਜਵਾਿਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਿਾ 

23 ਸਤੰਬਰ, 2022  

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤ 

ਬਣਾ ਕ ੇਰਲੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਰ ੰਸਾ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ  ੈ। 

ਵੈਰਲਊਏਬਲ ਓਪਰਚ ਰਨਟੀਜ਼ ਟ ੁਇੰਸਪਾਇਰ ਚੇਂਜ ਥਰ ੁਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ (Valuable Opportunities to Inspire 

Change through Empowerment, VOICE) ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਲੰਗ-ਅਧਾਰਰਤ ਰ ੰਸਾ ਦੇ ਮ ਲ ਕਾਰਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਰਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰ ਰਰ ਾ  ੈ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ। 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾ ੀ ਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਥਲੀਟ ਰਲੰਗ-ਅਧਾਰਰਤ ਰ ੰਸਾ ਨਾਲ ਰਸੱਝਣ ਲਈ  ਾਈ ਸਕ ਲਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਗਰੁੱਪਾਾਂ 

ਰਾ ੀ ਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦ ੇ ਨ। 

ਉ  ਆਪਣ ੇਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਰਰਸ਼ਤੇ, ਸੱਰਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਰਦੇ  ਨ ਜੋ ਸਮਾਜਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਲੰਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ, ਰਵ ਾਰ ਦੇ ਰਨਯਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਚਣੁੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨ ੰ  ਪਰੇਰਰਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ  ਨ। 

VOICE ਿ ਿੰ  ਵਧੇਿ ੇਨਵਨਦਆਿਥੀਆਾਂ ਤਿੱਕ ਪ  ਿੰਚਣ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਿ  ਈ 

ਫਿੰਨ ਿੰਗ 

ਇ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸ ਬ ੇਿਰ ਦੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆਾਂ ਰਵੱਚ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਮਰਥਤ ਅਤੇ ਸਰਤਕਾਰਤ 

ਮਰ ਸ ਸ ਕਰਦ ੇ ਨ, ਇੱਕ ਤਰਜੀ   ੈ। ਇ ੀ ਕਾਰਨ   ੈਰਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ VOICE ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਾਧ  

$500,000 ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਰ ੰਗ ਲਗਿਗ $900,000  ੋ ਗਈ  ੈ। ਵਧੀ  ੋਏ 

ਫੰਰ ੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ  ੈ ਰਕ  ੋਰ ਸਲਾ ਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਰਸਿਲਾਈ ਰਦਤੱੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਪਰੋਗਰਾਮ  ੋਰ ਸਕ ਲਾਾਂ, 

ਿਾਈਚਾਰਰਆਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਪ ੁੰਚ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਰਵੱਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਦਾਇਰੇ ਨ ੰ  ਿਾਈਚਾਰਰਆਾਂ ਅਤੇ ਸਮ  ਾਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਸਕ ਲਾਾਂ (ਸੇਂਟ ਅਲਬਰਟ ਰਵੱਚ 

ਸੇਂਟ ਅਲਬਰਟ ਕੈਥੋਰਲਕ  ਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਏਅਰ ਰੀ ਰਵੱਚ ਬਰਟ ਚਰਚ  ਾਈ ਸਕ ਲ), ਰਤੰਨ ਆਰਦਵਾਸੀ 

ਿਾਈਚਾਰਰਆਾਂ (ਫੋਰਟ ਮੈਕਕੇ, ਮਾਸਕਵੈਰਸਸ ਅਤੇ ਪੌਲ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਧ  ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰ ਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ 
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(ਓਲ ਜ਼ ਕਾਲਜ, ਮਾਉਾਂਟ ਰਾਇਲ ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀ, ਲੈਥਰਬਰਜ ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀ, ਮੈਕਈਵਨ ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀ ਅਤੇ ਮੈ ੀਸਨ 

 ੈਟ ਕਾਲਜ) ਨ ੰ  ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ  ੋਵੇਗਾ। 

ਫੌਿੀ ਤਿੱਥ 

• VOICE ਦੀ ਸੁ਼ਰ ਆਤ ਕੈਨੇ ੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਦੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਰਵੱਚ ਰਲੰਗ-ਆਧਾਰਰਤ ਰ ੰਸਾ ਨ ੰ  

 ੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦ ੇਰ ੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐ ਮਟੰਨ ਐਲਕਸ ਅਤੇ ਕਲੈਗਰੀ ਸਟੈਂਪ ਰਜ਼ ਦ ੇ

ਐਥਲੀਟਾਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਸਿਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ  ੋਈ। 

• ਆਪਣੀ ਸੁ਼ਰ ਆਤ ਤੋਂ, VOICE ਨੇ ਸ ਬੇ ਿਰ ਦੀਆਾਂ ਐਥਲੈਰਟਕ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦਾ ਰਧਆਨ ਰਿੱਰਚਆ  ੈ, ਿਾਸ ਕਰਕ ੇ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀ ੀਆ 'ਤੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਜਨਮੇ ਰਿ ਾਰੀ ਜ ੋਓਨਟਾਰੀਓ ਤੱਕ ਦ ਜ ੇਪਰਾਾਂਤਾਾਂ ਰਵੱਚ ਟੀਮਾਾਂ ਲਈ ਿੇ ਦ ੇ

 ਨ, ਅੰਦਲੋਨ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਏੋ  ਨ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ ੁੰਚ ਰਮਲੀ  ੈ। 

• ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ, VOICE ਪਰਗੋਰਾਮ ਨੇ 34 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਦ ਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਰਸਿਲਾਈ ਰਦੱਤੀ  ੈ, ਜ ੋਰਕ 21 ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਸਕ ਲਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ੋਏ  ਨ ਅਤੇ ਸ ਬੇ ਿਰ ਰਵੱਚ ਲਗਿਗ 3,000 ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨਾਲ ਜੜੁ ੇ ੋਏ  ਨ। 

• ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਤੱਕ ਪ ੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ  ੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ 

ਕੈਲਗਰੀ, ਐ ਮੰਟਨ, ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੇ, ਲੈਥਰਬਰਜ, ਅਥਾਬਾਸਕਾ, ਬੋਨੀਰਵਲ, ਬਰ ਕਸ ਅਤੇ ਕਈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ 

ਅਤੇ ਮੈਰਟਸ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਾਂ ਦ ੇK-12 ਸਕ ਲ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ। 

ਸਿੰਬਿੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਿੀ 

• VOICE ਬਣ ੋ
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbethevoice.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C4eefdad3c6d34aa709e808da9d998208%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637995579873214745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v7IG2rOPlSGUQDcEkQsw94ecjWCv3tzo4UH%2FmD%2FshhI%3D&reserved=0

