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ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜ ਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀ ਸੰਪਰਕ ਪਰਣਾਲੀ  
ਮਈ 27, 2022 Media inquiries 
 

 

ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਜਿਊਜਨਟੀ ਸਪੰਰਕ, ਕਿਜੋਰ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਜਿਆ ਜਵਿੱਚ ਿਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜਵਤ ਸਿਹੂਾਂ ਨੰੂ ਜਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ  ੋੜਨ ਜਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨਗੇ। 
 
ਅਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਸੇਸੀਲੀਆ ਮਜ਼ਵੋਂਡੀਵਾ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿ ਟਿਲਾਕ ਿ ੂੰ  ਸ ਬੇ ਦ ੇਪਨਿਲੇ ਿਫ਼ਿਤ ਅਪਿਾਧ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਸੂੰਪਿਕ ਵਜੋਂ 

ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਉਿ ਿਫ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇਨਿਤ ਅਪਿਾਧਾਾਂ ਦਆੁਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸਾਿਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੱਨਭਆਚਾਿਕ 

ਭਾਈਚਾਨਿਆਾਂ ਿਾਲ ਨਸੱਧੇ ਕੂੰਮ ਕਿਿਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੂੰਪਿਕ ਸਿਕਾਿ ਿ ੂੰ  ਨਸਫਾਨਿਸ ਕਿਿਗੇ ਨਕ ਇਿਿਾਾਂ ਅਪਿਾਧਾਾਂ ਿ ੂੰ  ਿੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਦੀ 

ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਨਿਤ ਿਣਿੀਤੀ ਨਕਵੇਂ ਨਵਕਨਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
 

“ਅਲਬਿਟਾ ਿਫ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ-ਪਰੇਨਿਤ ਅਪਿਾਧਾਾਂ ਦਆੁਿਾ ਨਿਸਾਿਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁਿੱਨਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿ-ੁਪੱਖੀ ਪਿੁੂੰਚ 

ਅਪਣਾ ਨਿਿਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਿਵੇਂ ਭਾਈਚਾਿਕ ਸੂੰਪਿਕ ਿ ੂੰ  ਕਈ ਤਿੀਨਕਆਾਂ ਿਾਲ ਕਾਿ ੂੰ ਿ ਲਾਗ  ਕਿਿ ਸਬੂੰਧੀ ਕਾਿਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੂੰਦਾਾਂ 

ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ਲਈ ਬਿਤੁ ਉਤਸਾਨਿਤ ਿਾਾਂ। 

ਟਾਈਲਿ ਸੈਂਡਿ,ੋ ਨਿਆਾਂ ਮੂੰਤਿੀ ਅਤੇ ਸਾਨਲਸਟਿ ਜਿਿਲ 
 

“ਮੈਂ ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਪਨਿਲੇ ਿਫ਼ਿਤ ਅਪਿਾਧ ਸੂੰਪਿਕਾਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਿ ੂੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ ਿਾਾਂ। ਇਿ ਦੋ ਸੂੰਪਿਕ ਿਫ਼ਿਤੀ ਅਪਿਾਧਾਾਂ ਅਤੇ 

ਿਸਲਵਾਦ ਿਾਲ ਿਨਜਠੱਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਿ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵਨਭੂੰਿ ਸੱਨਭਆਚਾਿਕ ਭਾਈਚਾਨਿਆਾਂ ਨਵੱਚ ਪਿੁੂੰਚ ਲਈ ਸਿਕਾਿ ਦੀ 

ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪ ਿਿ ਸਿੋਤ ਿੋਣਗੇ।" 

ਮੁਿੂੰਮਦ ਯਾਸੀਿ, ਇਮੀਗਰੇਸਿ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਿਨਲਜ਼ਮ ਦ ੇਐਸੋਸੀਏਟ ਮੂੰਤਿੀ 
 

“ਅਲਬਿਟਾ ਦ ੇਭਾਈਚਾਨਿਆਾਂ ਨਵਚੱ ਿਫ਼ਿਤੀ ਅਪਿਾਧ ਇੱਕ ਚਣੁੌਤੀਪ ਿਿ ਸੱਚਾਈ ਿੈ। ਿਫ਼ਿਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਿ ਅਤੇ ਸੁਿੱਨਖਅਤ 

ਭਾਈਚਾਿੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਿ ੂੰ  ਨਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਿਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਿੱਨਖਅਤ ਮਾਿੌਲ ਨਸਿਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਨਿਆਾਂ 

ਅਤੇ ਨਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਿ ੂੰ  ਸਾਮਲ ਕਿਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਦੀ ਿਾਾਂ ਨਜੱਥੇ ਿਿ ਅਲਬਿਟਿ ਨਵੱਚ ਸੁਿੱਨਖਆ ਅਤੇ ਆਪਸ ਨਵਚੱ ਜੁੜੇ ਿਣੋ ਦੀ ਭਾਵਿਾ 

ਿੋਵੇ।” 

ਸੇਸੀਲੀਆ ਮਜ਼ਵੋਂਡੀਵਾ, ਿਫ਼ਿਤ ਅਪਿਾਧ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਸੂੰਪਿਕ 
 

“ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲਈ ਸੁਕਿਗੁਜ਼ਾਿ ਿਾਾਂ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਕੂੰਮ ਕਿਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਦਾ ਿਾਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ ਬੇ ਨਵੱਚ ਿਫ਼ਿਤੀ 

ਅਪਿਾਧਾਾਂ ਅਤੇ ਘਟਿਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਭਾਨਵਤ ਿਿ। ਮੈਿ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਿੈ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਿੱਲ ਕੇ ਇਿਿਾਾਂ ਮੁੱਨਦਆਾਂ ਿ ੂੰ  ਿਲੱ ਕਿਿ ਲਈ ਸਫਲ 

ਯਤਿ ਕਿਾਾਂਗੇ।" 

ਲੈਂਡਿ ਟਿਲੋਕ, ਿਫ਼ਿਤ ਅਪਿਾਧ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਸੂੰਪਿਕ 
 

ਿਵੇਂ ਸੂੰਪਿਕ, ਅਲਬਿਟਾ ਨਵੱਚ ਿਫ਼ਿਤੀ ਅਪਿਾਧਾਾਂ ਿ ੂੰ  ਿੋਕਣ ਲਈ ਸ ਬਾਈ ਕਾਿਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਲੂੰਬੀ ਸ ਚੀ ਨਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿੁੂੰਦੇ ਿਿ ਅਤੇ 

ਨਿਸਾਿਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਨਬਿਤਿ ਸਿਾਇਤਾ ਕਿਦੇ ਿਿ। 
 

ਸ ਬੇ ਿੇ ਅਲਬਿਟਾ ਸੁਿੱਨਖਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਪਰੋਗਿਾਮ ਪਸੇ ਕੀਤਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਨਿਸਾਿਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੂੰਗਠਿ ਸੁਿੱਨਖਆ ਉਪਾਵਾਾਂ ਿ ੂੰ  

ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਿਿ ਲਈ ਗਰਾਾਂਟ ਫੂੰਨਡੂੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਿੋਿ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਿ ਲਈ ਫੂੰਨਡੂੰਗ ਿ ੂੰ  ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ 

ਨਗਆ ਸੀ। 



 

ਅਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਿਫ਼ਿਤੀ ਅਪਿਾਨਧਕ ਘਟਿਾਵਾਾਂ ਿ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸ ਬੇ ਭਿ ਨਵੱਚ ਕਾਿ ੂੰ ਿ ਲਾਗ  

ਕਿਿ ਵਾਲੇ ਸਮ ਿਾਾਂ ਿਾਲ ਕੂੰਮ ਕਿਿ ਲਈ ਿਫ਼ਿਤ ਅਪਿਾਧ ਕੋਆਿਡੀਿੇਸਿ ਯ ਨਿਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਿੈ। ਯ ਨਿਟ ਪ ਿ ੇਸਟਾਫ ਸਨਿਤ 

ਚੱਲ ਨਿਿਾ ਿੈ। 
  

ਬਾਇਓਗਰਾਫੀ 
ਸੇਸੀਲੀਆ ਮਜ਼ਵੋਂਡੀਵਾ ਨਵੱਨਭੂੰਿਤਾ, ਸਮਾਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮ ਲੀਅਤ ਕੂੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਿੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨਣਤ 

ਲੀਡਿਨਸਪ ਕੋਚ ਅਤੇ ਨਵਨਭੂੰਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਿਿ ਿਿ। ਿਾਲ ਿੀ ਨਵੱਚ ਉਿਾਾਂ ਿੇ ਇਮੀਗਰੇਸਿ ਅਤੇ ਪਨਿਵਾਿਕ ਮਾਮਨਲਆਾਂ 

ਬਾਿੇ ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਿ ਪਰਦਾਿ ਕਿਦੇ ਿੋਏ ਡੋਬਕੋ ਐਾਂਡ ਵ੍ੀਟਿ ਦ ੇਿਾਲ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ। 
 

ਲੈਂਡਿ ਟਿਲੋਕ ਿੇ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਸੁਿੱਨਖਆ ਸੂੰਪਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕਨਮਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਿਤ ਅਪਿਾਧ ਿੋਕਥਾਮ ਨਿੱਸੇਦਾਿੀ ਿਾਲ 

ਸਬੂੰਨਧਤ ਜਿਤਕ ਿਝੁੇਨਵਆਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਨਸਟੀ ਆਫ ਐਡਨਮੂੰਟਿ ਨਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਿ।ੈ ਇਿ ਸਮਾਜਕ ਕੂੰਮਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਕ 

ਿਝੁੇਨਵਆਾਂ ਦ ੇ ਨਸੱਨਖਆ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਿੁਭਵੀ ਿਿ। 
 

ਦੋਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ 25 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਿਿ। 

 

ਸਬੰਜਧਤ  ਾਣਕਾਰੀ 
• Alberta Security Infrastructure Program(ਅਲਬਿਟਾ ਸੁਿੱਨਖਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਗਰਾਾਂਟ 

ਪਰੋਗਿਾਮ) 

ਸਬੰਜਧਤ ਿਬਰਾਂ 

• Taking a stand against hate crimes(ਿਫਿਤੀ ਅਪਿਾਧਾਾਂ ਨਵਿੁੱਧ ਖੜੇ੍ ਿੋਣਾ) (ਜ ਿ 10, 2021) 

 

ਿੀਡੀਆ ਪੁਿੱਛਜਗਿੱਛ 
Joseph Dow ( ਸੋਫ ਡੋਅ) 

780-983-8714 

ਪਰੈਸ ਸੈਕਟਿੀ, ਜਸਨਟਸ ਅਤੇ ਸੌਲੀਸੀਟਿ ਜਿਿਲ) 
 

 
View this announcement online 
Government of Alberta newsroom 
Contact government 
Unsubscribe 
  

 

https://www.alberta.ca/alberta-security-infrastructure-program-grant.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=79355AE61B000-BF7F-BFD4-D4FED8AA4B675EFE
mailto:joseph.dow@gov.ab.ca
http://alberta.ca/release.cfm?xID=700122D6A74F3-F688-D77B-42A3309636AA078B
http://alberta.ca/announcements.cfm
http://alberta.ca/contact.cfm
http://alberta.ca/announcements.cfm?email=michelle.cook@gov.ab.ca&xCode=42391

