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Pinarangalan ang mga natatanging 
bagong dating 

Setyembre 21, 2022 Mga katanungan sa media 

Kinikilala ng gobyerno ng Alberta ang 23 imigrante para 
sa pagpapayaman ng kanilang mga komunidad at 
pagtulong sa pagbuo ng isang mas inklusibong 
lalawigan. 

Inilunsad ang Alberta Newcomer Recognition Awards noong Hunyo upang 

ipagdiwang ang napakahalagang kontribusyon ng mga imigrante sa mga 

kapitbahayan, ekonomiya, propesyon at komunidad ng lalawigan. Kabilang sa mga 

tatanggap ang mga kabataan, kababaihan, nakatatanda, negosyante, akademya, 

propesyonal at tagabuo ng komunidad na gumawa ng pagbabago sa kanilang mga 

paaralan, lugar ng trabaho, kapitbahayan at mga boluntaryong organisasyon. 

“Maligayang bati sa lahat ng tumanggap ng inaugural sa Alberta Newcomer 

Recognition Awards! Nagpakita kayo ng tapang, pagkamalikhain at pakikiramay 

habang binuo ninyo ang inyong buhay at nakamit ang tagumpay dito. Maswerte ang 

Alberta na pinili ninyong tawagin ang probinsyang ito bilang inyong tahanan." 

Jason Kenney, Premier  

“Ang mga imigrante sa Alberta ay karapat-dapat na kilalanin para sa mga paraan 

kung saan sila ay nakatulong sa Alberta na gawing mas pasulong ang pag-iisip, 

multikultural at malugod na pagtanggap. Ikinararangal kong ibigay ang 23 kahanga-

hangang indibidwal ng kanilang mga parangal, at binabati ko sila sa kanilang mga 

maraming nagawa.” 

Muhammad Yaseen, Katuwang na Ministro ng Imigrasyon at Mikulturalismo 
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Ang pangunahing elemento ng Anti-Racism Action Plan ng Alberta ay ang 

pampublikong edukasyon at kamalayan sa kultura - kabilang ang isang programa sa 

pagkilala upang ipagdiwang ang mga tagumpay ng mga imigrante. Isang mapa ng 

daan para sa makabuluhang aksyon, binabalangkas ng plano ang pangako ng 

pamahalaan sa pagkakaiba-iba, pag-aalis ng mga sistematikong hadlang sa 

pagkuha sa mga programa ng pamahalaan at pagtiyak na ang mga Albertan ay may 

pantay na makukuhang impormasyon at mga serbisyo. Malaki ang ginampanan ng 

Alberta's Anti-Racism Advisory Council sa gawaing ito. 

Mga tumatanggap ng 2022 Alberta Newcomer 
Recognition Award 

Parangal sa Kontribusyon ng Karera at Akademya 

• Patrick Etokudo 

• Samuel Mugo 

• Misheck Mwaba 

Parangal sa Diwa ng Entrepreneurial 

• Tracy Barry 

• Harley Poon 

• Jianhua Zhu 

Parangal sa Inklusibong mga Lugar ng Trabaho 

• Ling Huang 

• Faith-Michael Uzoka 

Parangal sa Bagong Dating na Kampeon 

• Kazir Coulibaly 

• Syed Hassan 

• Boban Stojanovic 

Parangal sa Senior Spirit  

• George Shouliang Dong 

• Lucenia Ortiz 
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Parangal sa Maliit na Pagpapahusay ng Komunidad 

• Itua Iriogbe 

• Lana Santana 

• Marjorie Villanis 

Parangal sa Inspirasyon ng Mag-aaral 

• Noah Tumalad Elle 

• Rawaan Ibrahim 

Parangal sa Epekto ng Kababaihang Bagong Dating  

• Ejibola Adetokunbo-Taiwo 

• Aneela Azim 

• Olga Krochak Sulkin 

Parangal sa Batang Pinuno  

• Drishti Lakhani 

• Fawaz Saleem 

Ang mga detalye tungkol sa bawat tatanggap ng parangal ay makukuha sa 

alberta.ca/Bagong Dating na Parangal. 

Kaugnay na impormasyon 

• Mga tumatanggap ng Alberta Newcomer Recognition Award 

• Pagkilos Laban sa Rasismo 

• Ang Anti-Racism Action Plan ng Alberta: Pagpapalakas ng Pagkakaiba-iba 

at Pagsasama 

Mga katanungan sa media 

Justin Brattinga  

780-203-0177 

Kalihim ng Press, Opisina ng Premier 
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