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Tin mới 
 

 

Đề cử những nỗ lực xuất sắc trong công lý cộng đồng 
Nominate outstanding efforts in community justice 
Ngày 19 Tháng Một 2023  

Người dân Alberta được mời đề cử các cá nhân và tổ chức 
đã làm cho các cộng đồng của Alberta an toàn hơn.  

Mỗi năm, chính phủ Alberta công nhận sự lãnh đạo xuất sắc ở cấp cộng đồng và những nỗ lực 

chủ động ngăn chặn tội phạm và bảo vệ các cộng đồng của chúng ta thông qua Giải Thưởng 

Công Lý Cộng Đồng Alberta. Các đề cử hiện đang được mở cho giải thưởng năm 2023. 

“Việc ngăn ngừa tội phạm thực sự hiệu quả xảy ra ở tất cả các cấp – từ cơ quan thực thi pháp 

luật đến những người hàng xóm trong cộng đồng của bạn. Thông qua những giải thưởng này, 

chính phủ Alberta vinh danh và cảm ơn những thành viên cộng đồng đã làm việc không mệt 

mỏi để giữ cho các đồng hương Alberta của họ an toàn.” 

Tyler Shandro, Bộ Trưởng Tư pháp và Hội Đồng Cố Vấn Pháp Luật 

Những người được đề cử có thể bao gồm các ủy ban tư pháp thanh niên, chương trình tư pháp 

phục hồi, nhóm dịch vụ nạn nhân, sĩ quan cảnh sát hoặc những người có đóng góp đặc biệt 

cho công lý cộng đồng. 

Người dân Alberta có thể gửi đề cử giải thưởng theo bốn hạng mục: 

• Xuất Sắc Mới Nổi 

• Sự Đổi Mới 

• Nâng Cao Dịch Vụ 

• Quan Hệ Đối Tác và Hợp Tác  

Người dân Alberta muốn đề cử một cá nhân hoặc một tổ chức nên gửi đề cử trước trưa ngày 

10 tháng Hai. 
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Thông tin liên quan 

• Giải Thưởng Công Lý Cộng Đồng Alberta Alberta Community Justice Awards 

• Mẫu đề cử: Giải Thưởng Công Lý Cộng Đồng Alberta Nomination form: Alberta 

Community Justice Awards 

 

https://www.alberta.ca/alberta-community-justice-awards.aspx
https://formsmgmt.gov.ab.ca/Public/PS3700.xdp
https://formsmgmt.gov.ab.ca/Public/PS3700.xdp

