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والمساعدة في بناء مقاطعة  هامهاجراً إلثراء مجتمعات 23حكومة ألبرتا  تُكرم

 أكثر شموالً.

لالحتفال بالمساهمات القيمة التي يقدمها  حزيران/الوافدين الجدد في يونيوكريم تم إطالق جوائز ألبرتا لت

ومهنها ومجتمعاتها. يشمل المستفيدون الشباب والنساء وكبار السن  المهاجرون ألحياء المقاطعة واقتصاداتها

مدارسهم وأماكن العمل واألحياء  فيورجال األعمال واألكاديميين والمهنيين وبناة المجتمع الذين أحدثوا فرقًا 

 والمنظمات التطوعية.

 ألبرتا وزراء، رئيس مجلس سون كينييجصرح السيد 

واإلبداع والرحمة  قدمتم المبادرةدد! لقد "تهانينا لجميع الحاصلين على جوائز ألبرتا االفتتاحية لتقدير الوافدين الج

ة ألبرتا تخذتم من مقاطعا مالنجاح هنا. ألبرتا محظوظة ألنك تحقيقكمو جديدةال محياتكل سكمتأسي في ذات وقت

 ". طنًا جديدًا لكممو

 ، معاون وزير الهجرة والتعددية الثقافيةمحمد ياسين صرح السيد

ةً تعدديا وفي جعل ألبرتا أكثر تفكيًرا تقدميً  بسبب ما قدموه من مساعدات التكريم"يستحق المهاجرون إلى ألبرتا 

 وأهنئهم على إنجازاتهم العديدة ". رائعًا،فردًا  23يشرفني أن أقدم جوائز لـ  وترحيبًا بالجميع. ثقافيةً 

، ويشتمل العام والوعي الثقافي لتثقيفا تقديممن العناصر األساسية في خطة عمل مكافحة العنصرية في ألبرتا 

 خطة العملتحدد  الهادف،مل لعلطريق  ارطةخلدعم وبنجاحات المهاجرين.  تكريم لالحتفالج برنامعلى ذلك 

، وإزالة الحواجز المنهجية أمام الوصول إلى البرامج الحكومية والتأكد من أن الحضاري التزام الحكومة بالتنوع

كافحة سكان ألبرتا يتمتعون بفرص متساوية للوصول إلى المعلومات والخدمات. لعب المجلس االستشاري لم

 العنصرية في ألبرتا دوًرا مهًما في هذا العمل.

 

 



 

Classification: Public 

 لوافدين الجددا لتكريمبجائزة ألبرتا  ينالفائز إعالن أسماء

 جائزة المساهمة المهنية واألكاديمية

 باتريك إيتوكودو   • 

 صموئيل موغو  • 

 موابا سحقمي   • 

 جائزة روح ريادة األعمال

 

 تريسي باري   • 

 هارلي بون   • 

 جيانهوا تشو   • 

 اكن العمل الشاملةجائزة أم

 

 لينغ هوانغ   • 

 مايكل أوزوكا-فيث   • 

 جائزة بطل الوافد الجديد

 

 كازير كوليبالي   • 

 سيد حسن   • 

 بوبان ستويانوفيتش   • 

 روح كبار السنجائزة 

 

 جورج شوليانج دونج   • 

 لوسينيا أورتيز   • 

 ةالصغير اتجائزة تعزيز المجتمع

 

 إيتوا إيريوغبي   • 

 النا سانتانا   • 

 مارجوري فيالنيس   • 

 الطالب الملهمجائزة 

 

 نوح توماالد إيل   • 

 روان إبراهيم   • 
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  ةالجديد ةالوافدالمرأة جائزة تأثير 

 

 تايوو-إيجيبوال أديتوكونبو   • 

 أنيلة عظيم   • 

 أولغا كروشاك سولكين   • 

 جائزة القائد الشاب

 

 دريشتي الخاني   • 

 فواز سليم   • 

 .alberta.ca/NewcomerAwardsتتوفر تفاصيل حول كل مستلم جائزة على 

 

 معلومات ذات صله

 لبرتا بأالوافدين الجدد كريم الفائزون بجائزة ت    • 

 اتخاذ إجراءات ضد العنصرية    • 

 خطة عمل ألبرتا لمكافحة العنصرية: تعزيز التنوع والشمول    • 

 

 استفسارات وسائل اإلعالم

 جاستن براتينجا 

780-203-0177 

 اءمكتب رئيس الوزرب الصحفي،السكرتير 
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