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 ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 

 
 
ਿਸਲਵਾਦ ਨਵਰ ੁੱਧ ਐਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਿਾਲ 
ਆਦਾਿ-ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਾਂ 
 
22 ਸਤੰਬਿ 2022 ਮੀਡੀਆ ਇਨਕੁਆਿੀਆਂ 

ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਅਤੇ ਵਧੇਿੇ ਸੰਰਮਲਤ 

ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸਾਿੀ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਾਿ ਦੀਆਂ ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਨੰੂ 

ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣ ਦਆੁਿਾ, ਇਸ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਰਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਿੇ ਰਵਰ ੰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖ ਿਹੀ ਹੈ, ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ 

ਨਸਲੀ  ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਲੋਕ ਰਜਹੜੇ ਰਸਸਟਮੀ ਿਕੁਾਵਟਾਂ ਦੇ ਦਿਪੇਸ਼ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਸਮੇਤ ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਸਾਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਵਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਨ ਲਈ 

ਪਰਰਤਬਧ ਹੈ।  

“ਮੈਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਿ ਪਰਕਾਿ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਿੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਪੱਧਿ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਹੇ ਕੰਮ ਉਪੱਿ 

ਮਾਣ  ਹ।ੈ ਉਨ੍ਾਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿੁੱਪਾਂ ਨਾਲ, ਰਜਹੜੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਰਸ਼ਕਾਿ ਹੁੰਦੇ ਿਹੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਿ 

ਪਰਸਪਿ ਸੰਪਿਕ ਦਆੁਿਾ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰਕ ਐਲਬਿਟਾ ਹਿ ਇਕ ਵਾਸਤੇ ਘਿ ਕਹੇ ਜਾਣ ਲਈ 

ਇਕ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਜਗਹ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਜੀਵਨ ਦੇ ਹਿ ਖੇਤਿ ‘ਚੋਂ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਾਇ ਦੇਣ 

ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਿਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਅਸਿਦਾਿ ਅਤੇ 

ਅਿਥਪੂਿਨ ਹੋ ਸਕਣ,  ਰਜੰਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਰਵਤਕਿੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ” 

Muhammad Yaseen, ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਇੰਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਮਲਟੀਕਲਚਿਰਲਜ਼ਮ 

ਸਾਿੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 21 ਅਕਤੂਬਿ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਂਪਰਹਲਾਂ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਵੇਖਣ  ਿਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਪਰ ਾਵ ਹੈ ਉਸ ਬਾਿੇ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ 

ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਸਿਕਾਿ ਦੀਆਂ  ਰਵੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਬਾਿੇ ਆਪਣੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝੇ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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ਪਬਰਲਕ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਹਣੁੇ ਹਣੁੇ ਜਾਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਟਂੀ-ਿੇਰਸਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ 

ਉਪਿ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿਥਪੂਿਣ ਕਾਿਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਿੋਡਮੈਪ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ ਸਿਕਾਿ ਦੀ 

ਰਵਰ ੰਨਤਾ, ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਨ ਰਵਚ ਆਉਦਂੀਆਂ ਰਸਸਟਮੀ ਿਕੁਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 

ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਾਬਿ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਿਾਉਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਪਰਰਤਬਧਤਾ ਦੀ ਿਪੂਿਖੇਾ ਪਸ਼ੇ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਐਟਂੀ-ਿੇਰਸਜ਼ਮ 

ਐਡਵਾਇਜ਼ਿੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਰਵਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਿੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਲੋਕਲ ਸੈਸ਼ਿ ਆਯੋਜਤ ਕਰਿ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਦਉ 
 
ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਿ ਸਾਂਝੇ ਕਿਨ ਦੇ ਹੋਿ ਵਧੇਿੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਸਲੀ, 

ਧਾਿਰਮਕ, ਸੱਰ ਆਚਾਿਕ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਮੈਰਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟਾਂ ਲਈ 

ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਿੋਧੀ ਇੰਨ-ਪਿਸਨ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਰਜਤ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਰਡੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ 

2,500 ਡਾਲਿ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 40 ਤੱਕ ਗਿਾਂਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ 21 

ਅਕਤੂਬਿ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।  

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਿੂੀ ਤੌਿ ‘ਤੇ 16 ਦਸੰਬਿ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ ਕਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਿਕਾਿ ਵੱਲੋਂ  

ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਿੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਐਲਬਿਟਾ  ਿ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਰ ੰਨ ਪਰਕਾਿ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਦੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਰਵਚਾਿ ਸਾਂਝੇ ਕਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ alberta.ca ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ  

ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਆਦਾਿ-ਪ੍ਰਦਾਿ  

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਿੁੱਥ ਐਡਂ ਿੀਕਾਂਰਸਲੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਰਤਬਧ ਹੈ। ਸੁਲਹ-ਸਫਾਈ ਦੇ 

 ਾਗੀਦਾਿਾਂ ਵਜੋਂ, ਅਸੀ ਂਅਗਾਂਹ ਚੰਗੇਿੇ  ਰਵੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਤੱਮ ਪਰਕਾਿ ਦੇ ਢੰਗ ਤਿੀਕੇ ਰਮਥਣ ਲਈ ਐਲਬਿਟਾ ‘ਚ 

ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣ ਿਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਿਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ।  

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਰਵਿੋਧ ‘ਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇ, ਸਿਕਾਿ ਟਿੀਟੀ 6, ਟਿੀਟੀ 7, ਅਤੇ ਟਿੀਟੀ 8 ‘ਚ ਚੀਫਾਂ ਨੰੂ ਰਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਰਟਸ 

ਸੈਟਲਮੈਂਟਾਂ, ਮੈਰਟਸ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਬਿਟਾ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਮੈਰਟਸ ਫੈਡਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਿਰਸ਼ੱਪ ਨੰੂ ਰਮਲਣ 

ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ  ੇਜੇਗੀ। ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਵੇਖਣ  ਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ 

ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਰਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨੇਰਟਵ ਫਿੈਂਡਰਸ਼ੱਪ ਸੈਂਟਿ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਰਜਤ ਕਿਨ 

ਲਈ ਗਿਾਂਟਾ ਂਵਾਸਤੇ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸੈਸ਼ਿ  

ਹੋਿ ਵਧੇਿੇ ਡੰੂਘਾਈ ਵਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਮਰਨਸਟਿ 

ਆਫ ਇੰਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਮਲਟੀਕਲਚਿਰਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਇੰਨ-ਪਿਸਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ 
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ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਐਡਰਮੰਟਨ, ਕੈਲਗਿੀ, ਿੈੱਡ ਡੀਅਿ, ਲੱੈਥਬਰਿੱਜ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਟ, ਫੋਿਟ ਮੈਕਮਿੀ, 

ਗਿੈਂਡ ਪਿੇਿੀ ਅਤੇ ਬਿੁੱਕਸ ਰਵਚ ਹੋਣਗ।ੇ 

ਫੌਰੀ ਤੁੱਥ  

• ਮਿਦਮਸ਼ੁਮਾਿੀ ਦੇ ਸ  ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜ ੇਅਨੁਸਾਿ ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ 3,978,145 ਲੋਕਾਂ 

ਰਵਚੋਂ 21.2 ਪਰਰਤਸ਼ਤ (845,220) ਇੰਮੀਗਿੈਂਟ ਹਨ, 23 ਪਰਰਤਸ਼ਤ (933,165) ਪਰਤੱਖ ਘੱਟ 

ਰਗਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਤੇ 6.5 ਪਰਰਤਸ਼ਤ (258,640) ਮੂਲਵਾਸੀ ਹਨ। 

• ਇੰਨ-ਪਿਸਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਸਿਵੇਖਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਕ ਸਿਕਾਿ 

ਨੰੂ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਕਿਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕਵੇਂ 

ਸਿਕਾਿ ਨਸਲਵਾਦ-ਰਵਿੋਧੀ ਉਦੱਮਾਂ ‘ਚ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ 

ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਨੰੂ ਜਾਿੀ ਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਵੇਖਣ ‘ਚ ਨਸਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਡੈਟਾ 

ਇਕੱਠਾ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਿੋਧੀ ਕਈ ਸਾਿੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਿ ੂਕੀਤਾ 

ਹੈ, ਰਜੰਨ੍ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਹਨ:  

o ਨਫਿਤੀ ਜ਼ੁਿਮਾਂ ਬਾਿੇ ਸੰਪਿਕ ਅਤੇ ਹੇਟ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਕੋਆਿਡੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਰਨਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਂ 

ਕਿਨਾਂ। 

o ਪੁਰਲਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਰਹਤ ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪੁਰਲਸ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ 

ਦੇਣਾ। 

o ਕਾਿਰਡੰਗ (ਪੁਰਲਸ ਦਆੁਿਾ  ਰਵੱਖ ‘ਚ ਵਿਤੋਂ ਵਾਸਤ ੇਰਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਿਕਾਿਡ ਕਿਨਾਂ) 

‘ਤੇ ਿੋਕ ਲਾਉਣਾ। 

o ਐਲਬਿਟਾ ਸਰਕਉਰਿਟੀ ਇੰਨਫਿਾਸਟਰੱਕਚਿ ਪਰੋਗਿਾਮ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿਨਾਂ। 

o Fair Registrations Practices Act ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਰਦਵਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਅਿਨੱੈਸ ਫਾਿ  

ਰਨਊਕਮਿਜ਼ ਆਰਫਸ ਦੀ ਰਸਿਜਣਾ ਕਿਨਾਂ। 

o ਸਿਕਾਿ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੰਰਮਲਤ ਸੰਚਾਿ ਪਾਰਲਸੀ ਰਤਆਿ ਕਿਨਾਂ। 

ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਐਟਂੀ-ਿੇਰਸਜ਼ਮ ਐਗੇਂਜਮੈਂਟ   
• ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਿੁੱਧ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨਾਂ  
• ਗਿਾਂਟ ਅਿਜ਼ੀ ਦਾ ਸਫਾ   

• ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਐਟਂੀ-ਿੇਰਸਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ  

 

https://www.alberta.ca/anti-racism-engagement.aspx
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://www.alberta.ca/anti-racism-community-engagement-grant.aspx
https://open.alberta.ca/publications/albertas-anti-racism-action-plan

