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 ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 

 
 
ਿਵੇਂ ਆਇਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਰਕੱਢ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਿਿਮਾਿਤ 
ਕੀਤਾ ਨਿਆ 

21 ਸਤੰਬਿ 2022 ਮੀਡੀਆ ਇਨਕੁਆਿੀਆਂ 

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ 23 ਇੰਮੀਗਿੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਭਿਪ ਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵਧੇਿੇ ਸੰਰਮਲਤ ਸ ਬਾ 
ਉਸਾਿਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। 

ਸ ਬੇ ਦ ੇਗੁਆਂਢ-ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਆਿਰਿਕਤਾ, ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ  ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਇੰਮੀਗਿੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਦੱਤੇ ਗਏ 
ਬਹੁਮੁੱ ਲੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਜ ਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਊਕਮਿਜ਼ 

ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਐਵਾਿਡਜ਼ ਸ਼ੁਿ   ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰਾਪਤਕਿਰਤਆ ਂ‘ਚ ਨਵਯੁਵਕ, ਔਿਤਾਂ, ਸੀਨੀਅਿ, ਕਾਿੋਬਾਿੀ, 
ਅਕਾਦਰਮਕਸ, ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਉਸਿੱਈਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਜੰਨਹ ਾਂ  ਨੇ ਆਪਰਣਆ ਂਸਕ ਲਾਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਿਾਵਾਂ, ਗੁਆਂਢ-ਭਾਈਚਾਰਿਆ ਂਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਿ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ‘ਚ ਰਜ਼ਕਿਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਰਲਆਂਦੀਆਂ।  

“ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਊਕਮਿਜ਼ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਐਵਾਿਡਜ਼ ਦੇ ਸਾਿੇ ਸ਼ੁਿ ਆਤੀ ਪਰਾਪਤਕਿਰਤਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਬਾਿਕਾਂ! ਤੁਸਾਂ ਇਕ 

ਹੌਂਸਲੇ, ਰਸਿਜਨਾਤਰਮਕਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਿਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜ਼ੰਦਗੀਆਂ 
ਇੱਿੇ ਉਸਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਿੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਐਲਬਿਟਾ ਰਕਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ ਬੇ ਨ ੰ  
ਆਪਣਾ ਘਿ ਕਰਹਣਾ ਚੁਰਣਆਂ।” 

Jason Kenney, ਪਰੀਮੀਅਿ 

“ਐਲਬਿਟਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਮੀਗਿੈਂਟ ਉਨਹ ਾਂ ਢੰਗ ਤਿੀਰਕਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਰਧਕਾਿੀ ਹਨ, 

ਰਜੰਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਐਲਬਿਟਾ ਨ ੰ  ਵਧੇਿ ੇਅਗਾਂਹਵਧ -ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਸੱਰਭਆਚਾਿੀ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਕਾਿੀ ਬਣਾਉਣ 
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‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਨ ੰ  23 ਅਨੋਖੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆ ਂਵਾਸਤ ੇਵਧਾਈ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ।” 

Muhammad Yaseen, ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਇੰਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਮਲਟੀਕਲਚਿਰਲਜ਼ਮ 

ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਐਟਂੀ-ਿੇਰਸਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਦਾ ਇਕ ਮ ਲ ਤੱਤ ਪਬਰਲਕ ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਿਕ ਚੇਤਨਾ 
ਹੈ, ਸਮੇਤ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਰਜਹੜਾ ਇੰਮੀਗਿੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਿਿਪ ਿਣ ਕਾਿਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਿੋਡਮੈਪ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਰਵਰਭੰਨਤਾ, ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਪੋੋ੍ਿਗਿਾਮਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਿਨ ਰਵਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਸਸਟਮੀ ਿੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਿੀ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਾਬਿ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹਾਸਲ ਕਿਾਉਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਸਿਕਾਿ ਦੀ ਪਰਰਤਬਧਤਾ ਦੀ 
ਿ ਪਿੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਐਟਂੀ-ਿੇਰਸਜ਼ਮ ਐਡਵਾਇਜ਼ਿੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਰਵਚ ਇਕ 

ਮਹੱਤਵਪ ਿਨ ਿੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

2022 ਐਲਬਰਟਾ ਨਿਊਕਮਰ ਨਰਕੌਿਿੀਸ਼ਿ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ 

ਕਰੀਅਰ ਐਡਂ ਅਕਡੈਨਮਕਿ ਕੂੰ ਟਰੀਨਬਊਸ਼ਿ ਐਵਾਰਡ 

• Patrick Etokudo 

• Samuel Mugo 

• Misheck Mwaba 

ਐਟਂਰਪ੍ਰੀਨਿਊਰੀਅਲ ਿਨਪ੍ਨਰਟ ਐਵਾਰਡ 

• Tracy Barry 

• Harley Poon 

• Jianhua Zhu 

ਇੂੰ ਿਕਲ ਨਿਵ ਵਰਕ ਪ੍ਲੇਿਜ਼ ਐਵਾਰਡ 

• Ling Huang 

• Faith-Michael Uzoka 

ਨਿਊਕਮਰ ਚੈਂਪ੍ੀਅਿ ਐਵਾਰਡ 

• Kazir Coulibaly 
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• Syed Hassan 

• Boban Stojanovic 

ਿੀਿੀਅਰ ਿਨਪ੍ਨਰਟ ਐਵਾਰਡ 

• George Shouliang Dong 

• Lucenia Ortiz 

ਿਮਾਲ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਐਿਹਾਂਿਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ 

• Itua Iriogbe 

• Lana Santana 

• Marjorie Villanis 

ਿਟ ਡੈਂਟ ਇੂੰ ਿਪ੍ੀਰਸ਼ੇਿ ਐਵਾਰਡ 

• Noah Tumalad Elle 

• Rawaan Ibrahim 

ਵ ਮੈਿ’ਜ਼ ਨਿਊਕਮਰ ਇੂੰ ਮਪ੍ੈਕਟ ਐਵਾਰਡ 

• Ejibola Adetokunbo-Taiwo 

• Aneela Azim 

• Olga Krochak Sulkin 

ਯੂੰਿ ਲੀਡਰ ਐਵਾਰਡ 

• Drishti Lakhani 

• Fawaz Saleem 

ਹਿੇਕ ਇਨਾਮ ਪਰਾਪਤਕਿਤਾ ਬਾਿੇ ਰਵਸਿਾਿ alberta.ca/NewcomerAwards ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਿਬੂੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  

• ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਊਕਮਿ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਐਵਾਿਡ ਪਰਾਪਤਕਿਤਾ   
•  ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਿੁੱ ਧ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨਾਂ  

https://www.alberta.ca/2022-newcomer-recognition-award-recipients.aspx
https://www.alberta.ca/2022-newcomer-recognition-award-recipients.aspx
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
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•  ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਐਟਂੀ-ਿੇਰਸਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ: ਰਵਰਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਰਮਲਨ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਿਦੀ  

ਮੀਡੀਆ ਇਿਕੁਆਰੀਆਂ 

Justin Brattinga  

780-203-0177 

ਪਰੈੈੱਸ ਸੈਕਿਟੇਿੀ, ਆਰਫਸ ਆਫ ਰਦ ਪਰੀਮੀਅਿ 

https://open.alberta.ca/publications/albertas-anti-racism-action-plan
mailto:Justin.Brattinga@gov.ab.ca

