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ਖ਼ਬਰ ਾਂ ਦੀ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

ਨਸਲਵ ਦ ਦ  ਮਕੁ ਬਲ  ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ ਾਂ ਰੋਡ ਮੈਪ 

18 ਜੁਲਾਈ, 2022  

ਨਸਲਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀ ੀਂ ਯੋਜਨਾ 

ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆੀਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਗਤੀ ਅਤੇ ਸੂੰਮਰਲਤ ਸ ਬਾ 

ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਰਵੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਦੀ 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉੀਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ ਦੀ ਰ ਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ 

ਵਾਸੀਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਰਵਰਭੂੰਨਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਰਸੱਰਖਅਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਆਉੀਂਦੀਆੀਂ 

ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਰਕੁਾਵਟਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆੀਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰੋਤਾੀਂ, ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਅਤੇ ਮੌਰਕਆੀਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ 

ਪਹੁੂੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

“ਰਪਛਲੇ ਰਤੂੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਰਵੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਟਰੈਕ ਰਰਕਾਰਡ 

ਰਦਖਾਇਆ ਹ,ੈ ਪਰ ਨਸਲਵਾਦ, ਰਵਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰ ਪਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਖਤਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਸ ਬੇ ਲਈ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਇਸਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵਜੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾੀਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ 

ਅਲਬਰਟਾ ਹਰ ਰਕਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸਹਾਲ ਸਥਾਨ ਹੈ।" 

Kaycee Madu, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਮੂੰਤਰੀ  

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜੋ਼ਰ ਸਮ ਹਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਰਵਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਅਤੇ 

ਸਮਾਰਜਕ ਸਮ ਲੀਅਤ, ਰਵਰਭੂੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹ-ੁਸੱਰਭਆਚਾਰਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਭਾਈਚਾਰਰਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਸਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ Alberta Anti-Racism Advisory Council ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਰਸਫ਼ਾਰਸਾੀਂ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਭਰ ਦੇ 

ਉਨ੍ਾੀਂਕਰਮਊਰਨਟੀ ਗਰੁੱਪਾੀਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਉਪੱਰ ਆਧਾਰਰਤ ਹਨ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

“ਮੈਂ Alberta Anti-Racism Advisory Council ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਗਰੁੱਪਾੀਂ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹਾੀਂ ਰਜਨ੍ਾੀਂ ਨੇ 

ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਲੂੰਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ 

ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮ ਲ ਵਾਸੀ ਰਵਅਕਤੀ, ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਨਾੀਂ ਵਾੀਂਗ, ਸਾਡੇ ਸ ਬੇ ਦੀ ਖੁਸਹਾਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾੀਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ ਰਾਹੀ ੀਂ, ਅਸੀ ੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਪਰਾਪਤੀਆੀਂ ਦਾ ਜਸਨ ਮਨਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ।" 

Muhammad Yaseen, ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਅਤ ੇਮਲਟੀਕਲਚਰਰਲਜ਼ਮ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੂੰਤਰੀ  
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ਯੋਜਨਾ ਰਵੱਚ ਦੱਸੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਪੂੰਜ ਥੀਮਾੀਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮ ਹਬੱਧ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਉਨ੍ਾੀਂ ਰਵਆਪਕ ਖੇਤਰਾੀਂ 

ਨ ੂੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ ਰਜਨ੍ਾੀਂ ਉਤੱੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਨਰਮਾਣ 

ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾੀਂ ਰਵਰਸਆੀਂ ਰਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: ਜਨਤਕ ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ 

ਜਾਗਰ ਕਤਾ; ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾੀਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ; ਭਾਈਚਾਰਰਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਸਸਕਤ ਬਣਾਉਣਾ; ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆੀਂ 

ਘਟਨਾਵਾੀਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾੀਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ; ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਮਾਪ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਰਵੱਚ ਪਰਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਦਮ ਸਾਮਲ 

ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ Anti-Racism Advisory Council ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀਗਤ 

ਚਣੁੌਤੀਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਰਬਹਤਰ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਰਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਮ ਲ ਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਰਆੀਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰੇਗੀ। 

ਤਰੁੁੰਤ ਸਮਝਣਯਗੋ ਤੱਥ 

• Alberta Anti-Racism Advisory Council ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਰਨ 

ਦੀਆੀਂ ਕੋਰਸਸਾੀਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਰੋਧੀ ਕਈ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆੀਂ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਸੁਰ  ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਸਾਮਲ 

ਹਨ:  

o ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸੂੰਪਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ Hate Crimes Coordination Unit ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ 

o ਪੁਰਲਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਰਹਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ First Nations ਪੁਰਲਰਸੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ 

o ਕਾਰਰਡੂੰਗ ਦੇ ਅਰਭਆਸ 'ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ 

o Alberta Security Infrastructure Program ਪੇਸ ਕਰਨਾ 

o Fair Registrations Practices Act ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੀਆੀਂ 

ਯੋਗਤਾਵਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਰਦਵਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ Fairness for Newcomers Office ਬਣਾਉਣਾ 

o ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸੀ ਸੂੰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨਾ 

ਸੁੰਬੁੰਧਿਤ ਜ ਣਕ ਰੀ 

• Alberta’s Anti-Racism Action Plan 

• Alberta Anti-Racism Advisory Council 

 

https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://www.alberta.ca/anti-racism-advisory-council.aspx

