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Tin mới 
 

 

Thu hút người dân Alberta tham gia 
chống phân biệt chủng tộc  
Engaging Albertans on anti-racism  

Ngày 22 Tháng Chín 2022 Yêu cầu về truyền thông Media inquiries 

Người dân Alberta có thể giúp thông tin các hành động 
của chính phủ nhằm giải quyết vấn đề phân biệt chủng 
tộc và xây dựng một tỉnh bang hòa nhập hơn. 

Khi dân số của tỉnh bang tiếp tục tăng và trở nên đa dạng hơn, chính phủ Alberta 

cam kết lắng nghe và học hỏi về những trải nghiệm của tất cả mọi người dân ở 

Alberta, bao gồm cả các cá nhân cực đoan, người Bản Địa và những người khác có 

thể đối mặt những rào cản mang tính hệ thống. 

“Tôi tự hào về công việc đang được thực hiện nhằm chống lại sự phân biệt chủng 

tộc dưới mọi hình thức ở tỉnh bang chúng ta. Thông qua việc tiếp tục tham gia với 

các cộng đồng và các nhóm từng là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc, chúng tôi 

sẽ bảo đảm rằng Alberta là một nơi an toàn để mọi người gọi là nhà. Chúng tôi mời 

người dân Alberta từ mọi tầng lớp xã hội đóng góp ý kiến để các hành động của 

chúng ta có thể hiệu quả và có ý nghĩa trong việc hỗ trợ những người đã phải đối 

mặt với sự phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt đối xử ở tỉnh bang của chúng ta.” 

Muhammad Yaseen, Bộ Trưởng Nhập Cư và Đa Văn Hóa  

Tất cả người dân Alberta được khuyến khích điền vào một cuộc khảo sát trực tuyến 

online survey trước ngày 21 tháng Mười. Họ có thể chia sẻ các quan điểm của mình 

về tác động mà sự phân biệt chủng tộc có ở tỉnh bang này và những hành động của 

chính phủ trong tương lai để giải quyết chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.  

Sự tham gia của công chúng sẽ xây dựng dựa trên Kế Hoạch Hành Động Chống 

Phân Biệt Chủng Tộc Anti-Racism Action Plan được công bố gần đây của Alberta. 
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Một bản đồ lộ trình cho hành động có ý nghĩa, kế hoạch phác thảo cam kết của 

chính phủ về sự đa dạng, loại bỏ các rào cản mang tính hệ thống để truy cập các 

chương trình chính phủ và bảo đảm người dân Alberta có quyền truy cập bình đẳng 

đối với thông tin và các dịch vụ. Hội Đồng Tư Vấn Chống Phân Biệt Chủng Tộc của 

Alberta đã đóng một vai trò quan trọng trong công việc này. 

Đăng ký khoản tài trợ để tổ chức một phiên họp địa 
phương 

Để cung cấp thêm cơ hội cho người dân Alberta chia sẻ quan điểm của mình, tài trợ 

có sẵn cho các tổ chức dân tộc, tôn giáo, văn hóa và cộng đồng, các Dân Tộc Khởi 

Nguyên và các khu Định Cư Metis để tổ chức các phiên họp giao lưu chống phân 

biệt chủng tộc trực tiếp. Sẽ có tới 40 khoản tài trợ lên đến $2,500 và các tổ chức có 

đến ngày 21 tháng Mười để nộp đơn. 

Các tổ chức phải tổ chức các phiên họp trước ngày 16 tháng Mười Hai và sẽ nhận 

được tài liệu hỗ trợ từ chính phủ. Các tổ chức lớn và nhỏ từ khắp Alberta được 

khuyến khích đăng ký để cho một phạm vi đa dạng những người Alberta một cơ hội 

chia sẻ những suy nghĩ của họ. Thông tin thêm có sẵn trên alberta.ca. 

Tham gia với Người Bản Địa 

Chính phủ Alberta cam kết với sự thật và hòa giải với Người Bản Địa. Là các đối tác 

trong hòa giải, chúng ta đang lắng nghe và làm việc với người Bản Địa ở Alberta để 

xác định những cách tốt nhất nhằm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. 

Chính phủ sẽ mở rộng những lời mời để gặp gỡ với các thủ lĩnh trong Hiệp Ước 6, 

Hiệp Ước 7 và Hiệp Ước 8, cũng như sự lãnh đạo từ các khu Định Cư Metis, Quốc 

Gia Métis của Alberta và Liên Bang Métis Alberta để bảo đảm các quan điểm Bản 

Địa về chống phân biệt chủng tộc được bao gồm. Người Bản Địa cũng được mời 

tham gia khảo sát trực tuyến, và các Dân Tộc Khởi Nguyên cùng các khu Định Cư 

Metis và các Trung Tâm Tình Bạn Bản Xứ đủ điều kiện để đăng ký xin tài trợ để tổ 

chức các phiên họp do cộng đồng dẫn dắt.  

Các phiên họp khác của các bên liên quan 

Để thu thập thêm phản hồi chuyên sâu, một số người và tổ chức sẽ được mời tham 

gia vào các phiên họp trực tiếp bổ sung với Bộ Trưởng Nhập Cư và Đa Văn Hóa. 



 

Classification: Public 

Các buổi họp này sẽ diễn ra ở Edmonton, Calgary, Red Deer, Lethbridge, Medicine 

Hat, Fort McMurray, Grande Prairie và Brooks.  

Điểm nhanh các sự kiện 

• Theo dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất, trong số 3,978,145 người ở 

Alberta, 21.2 phần trăm (845,220) là người nhập cư, 23 phần trăm 

(933,165) là dân tộc thiểu số và 6.5 phần trăm (258,640) là người Bản Địa.   

• Các chủ đề cho cả phiên họp trực tiếp và khảo sát trực tuyến bao gồm 

những hành động mà chính phủ nên thực hiện để giải quyết vấn đề phân 

biệt chủng tộc và cách chính phủ có thể tiếp tục thu hút các cộng đồng và 

người dân Alberta vào các sáng kiến chống phân biệt chủng tộc. Cuộc 

khảo sát trực tuyến cũng bao gồm các câu hỏi về việc thu thập dữ liệu dựa 

trên chủng tộc.  

• Chính phủ Alberta đã bắt đầu thực hiện một số sáng kiến chống phân biệt 

chủng tộc, bao gồm:  

o Thành lập một ban liên lạc tội ác vì thù ghét và một Đơn Vị Điều 

Phối Các Tội Ác Vì Thù Ghét. 

o Chính thức công nhận chính sách của Các Dân Tộc Khởi Nguyên 

theo Đạo Luật Cảnh Sát. 

o Cấm xét hỏi không lý do.  

o Giới thiệu Chương Trình Cơ Sở Hạ Tầng An Ninh Alberta. 

o Ban hành Đạo Luật Thực Hành Đăng Ký Công Bằng và tạo ra Văn 

Phòng Công Bằng cho Người Mới Đến nhằm giúp những người 

Alberta mới có được bằng cấp được công nhận của họ. 

o Xây dựng một chính sách truyền thông toàn diện cho chính phủ. 

Thông tin liên quan 

• Tham gia chống phân biệt chủng tộc Anti-racism engagement 

• Thực hiện hành động chống phân biệt chủng tộc Taking action against 

racism 

• Trang hồ sơ tài trợ Grant application page  

• Kế Hoạch Hành Động Chống Phân Biệt Chủng Tộc của Alberta Alberta's 

Anti-Racism Action Plan 

 

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

