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 ਪ੍ਰਸੈ ਰਿਲੀਜ਼ 

 

 

ਸੰਰਿਲਤ ਕਰਿਊਰਿਟੀਆ ਂਦਾ ਰਿਿਿਾਣ ਕਿਿਾਂ ਅਤ ੇ

ਿਸਲਵਾਦ ਿਾਲ ਰਿਪ੍ਟਣਾ 
17 ਿਾਿਚ, 2023  

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਿਸਲਵਾਦ ਦਾ ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਿਿ ਅਤੇ ਬਹ-ੁ

ਸੱਰਿਆਚਾਿਵਾਦ ਿ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿਿ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਕਿਿ ਲਈ ਗਿਾਂਟ 

ਪ੍ਰੋਗਿਾਿਾਂ ਰਵੱਚ 9.5 ਰਿਲੀਅਿ ਡਾਲਿ ਦਾ ਰਿਵਸ਼ੇ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। 

ਸਿਕਾਿ ਿਸਲਵਾਦ ਿਾਲ ਰਿਪ੍ਟਣ ਅਤੇ ਸੰਰਿਲਤ ਕਰਿਊਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਿਿਾਣ ਕਿਿ ਲਈ ਸਿਿਪ੍ਰਤ ਹੈ। ਅਰਿਹਾ 
ਕਿਿ ਲਈ, ਵਪ੍ਾਿ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਰਿਆਚਾਿਵਾਦ ਿੰਤਿਾਲਾ ਸ ਬ ੇਦੀ ਰਸਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਵਚਲੇ ਉਹਿਾਂ ਿਾਈਵਾਲਾਂ 
ਿਾਲ ਕੰਿ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਿੋ ਐਲਬਿਟਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਸੱਰਿਆਚਾਿਕ ਕਰਿਊਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਿ ੰ  
ਉੱਪ੍ਿ ਚੱੁਕਣ ਰਵੱਚ ਅਰਹਿ ਿ ਰਿਕਾ ਰਿਿਾਉਂਦੇ ਹਿ। 

ਬੱਿਟ 2023 ਐਥਿੋਕਲਚਿਲ ਗਿਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਵਾਸਤ ੇਰਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਿ 8 ਰਿਲੀਅਿ ਡਾਲਿ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਿੇਗਾ ਿੋ ਅੰਤਿ-

ਸੱਰਿਆਚਾਿਕ ਸਿਝ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਰਿਆਚਾਿਵਾਦ ਿ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ 

ਿਲਟੀਕਲਚਿਰਲਜ਼ਿ ਐਡਂ ਐਟਂੀ-ਿੇਰਸਜ਼ਿ ਗਿਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ (MARG) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ ਰਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਿ 1.5 

ਰਿਲੀਅਿ ਡਾਲਿ ਿੁਹੱਈਆ ਕਿੇਗੀ।  

"ਇਹ ਅਰਹਿ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਉਹਿਾਂ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿਾ ਿਾਿੀ ਿੱਖੀਏ ਿੋ ਿਸਲਵਾਦ ਿਾਲ ਰਿਪ੍ਟਣ ਅਤ ੇਅੰਤਿ-

ਸੱਰਿਆਚਾਿਕ ਸਿਝ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਕਿਦੀਆਂ ਹਿ। ਬੱਿਟ 2023 ਬਹੁ-ਸੱਰਿਆਚਾਿਕ ਅਤੇ ਿਸਲਵਾਦ-ਰਵਿੋਧੀ 
ਪ੍ਰਹਲਕਦਿੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ ਫ਼ੰਰਡੰਗ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਿਗੇਾ। ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਹਿ ਰਕਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਿੇ 
ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਕਰਿਊਰਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵੇਂ ਤਿੀਕ ੇਲੱਿਣਾ ਿਾਿੀ ਿੱਖੇਗੀ।" 

Rajan Sawhney, ਰਿਰਿਸਟਿ ਆਫ ਟਿੇਡ, ਇੰਿੀਗਰੇਸ਼ਿ ਐਡਂ ਿਲਟੀਕਲਚਿਰਲਜ਼ਿ 
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ਬਹੁ-ਸੱਰਿਆਚਾਿਵਾਦ ਅਤੇ ਿਸਲਵਾਦ-ਰਵਿਧੋੀ ਗਿਾਂਟਾਂ ਐਲਬਿਟਾ ਦੀਆਂ ਿਾਿ-ਪ੍ਰਾਰਫਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿ ੰ  ਿਸਲਵਾਦ-ਰਵਿੋਧੀ 
ਪ੍ਰਹਲਕਦਿੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤ ੇਰਦੱਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਿ ਿੋ ਸੰਰਿਲਿ ਅਤ ੇਆਪ੍ਸੀ ਸਰਤਕਾਿ ਿ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕਿਦ ੇਹਿ। ਗਿਾਂਟਾਂ ਸੱਰਿਆਚਾਿਕ ਸਿਾਗਿਾਂ, ਰਤਉਹਾਿਾਂ, ਵਿਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਰਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਤੀਆਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਿ-ਪ੍ਰਾਰਫਟ ਸੰਸਥਾ ਿੋ ਆਪ੍ਣ ੇਸੱਰਿਆਚਾਿ ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੇ ਪ੍ੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵ,ੇ ਉਸਿ ੰ  ਅਿਜ਼ੀ 
ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿ ਲਵਾਸੀ, ਇਰਿਊਟ ਅਤੇ ਿੈਰਟਸ, ਬਹੁ-ਸੱਰਿਆਚਾਿਕ ਅਤੇ ਧਿਿ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿੁੱ ਪ੍ 

30,000 ਡਾਲਿ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਿ ਲਈ ਯੋਗ ਹਿ। 

ਿਵੀਆਂ ਐਥਿੋਕਲਚਿਲ ਗਿਾਂਟਾਂ ਕਈ ਸਾਿ ੇਬਹੁ-ਸੱਰਿਆਚਾਿਕ ਗਿੁੱ ਪ੍ਾਂ ਿ ੰ  ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਿਿਗੀਆਂ। ਇਹ 

ਗਿਾਂਟਾਂ ਅੰਤਿ-ਸੱਰਿਆਚਾਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਿ-ਧਾਿਰਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿਗੀਆਂ, ਿੋ ਐਥਿੋਕਲਚਿਲ ਗਿੁੱ ਪ੍ਾਂ ਦੀ 
ਿਸਲਵਾਦ ਿ ੰ  ਖਤਿ ਕਿਿ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਕਿਿਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਿ ੰ  ਿ ਲਵਾਸੀ ਸੱਰਿਆਚਾਿ ਿਾਲ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ 

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜ਼ਸ਼ਿ ਿਿਾਉਣ ਦ ੇਿੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਿਿਗੀਆਂ। 

MARG ਅਤੇ ਿਵਾਂ ਐਥਿੋਕਲਚਿਲ ਗਿਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਐਟਂੀ-ਿੇਰਸਜ਼ਿ ਐਕਸ਼ਿ ਪ੍ਲੈਿ ਸਿਤੇ ਿਜ਼ੌ ਦਾ 
ਸਿਕਾਿੀ ਪ੍ਰਹਲਕਦਿੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪ੍ ਿਤੀ ਕਿਦੇ ਹਿ। 

ਬੱਿਟ 2023 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਿ ੰ  ਪ੍ ਿੀਆਂ ਕਿਿ ਲਈ ਰਸਹਤ-ਸੰਿਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਵੱਚ ਪ੍ਰੀਵਿਤਿ ਰਲਆਉਣ, ਐਬਲਿਟਾ 
ਰਿਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਿਰਹਣ-ਸਰਹਣ ਦ ੇਉੱਚ ਖਿਰਚਆਂ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ, ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕਰਿਊਰਿਟੀਆਂ ਿ ੰ  ਸਿੱੁਰਖਅਤ ਕਿਿ, 

ਅਤੇ ਵਧੇਿ ੇਿੌਕਿੀਆਂ, ਰਿਆਿੀ ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਿਿੰਤਿ ਰਵਰਿੰਿਤਾ ਿਾਲ ਆਿਥਰਕਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਰਲਆਉਣ ਦੁਆਿਾ 
ਐਲਬਿਟਾ ਦ ੇਿਰਵੱਖ ਿ ੰ  ਸਿੱੁਰਖਅਤ ਕਿਦਾ ਹੈ। 

ਸਬੰਰਧਤ ਿਾਣਕਾਿੀ  

•  ਿਲਟੀਕਲਚਿਲ ਐਡਂ ਐਟਂੀ-ਿੇਰਸਜ਼ਿ ਗਿਾਂਟ  

•  ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਐਟਂੀ-ਿੇਰਸਜ਼ਿ ਐਕਸ਼ਿ ਪ੍ਲੈਿ  

ਿਲਟੀਿੀਰਡਆ  

•  ਰਿਊਜ਼ ਕਾਿਫਿੰਸ ਦੇਖੋ  

 

ਿੀਡੀਆ ਪ੍ੁੱ ਛਰਗੱਛ  

https://www.alberta.ca/multiculturalism-and-anti-racism-grant.aspx
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUl89S_UIkVQ&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cd32e272557e243453c1f08db2728b103%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638146827931748680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9nYnyn52PXKOBFrroV2O9mt%2F9OfAbZE4Z%2FIz6O82nzM%3D&reserved=0
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Garrett Koehler  

780-554-5777 

ਪ੍ਰੈੈੱਸ ਸੈਕਟਿੀ, ਟਿਡੇ, ਇੰਿੀਗਰੇਸ਼ਿ ਐਡਂ ਿਲਟੀਕਲਚਿਰਲਜ਼ਿ 

mailto:garrett.koehler@gov.ab.ca

