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Xây dựng cộng đồng hòa nhập và chống phân biệt chủng tộc  
Building inclusive communities and fighting racism 

Ngày 17 Tháng Ba 2023  

Chính phủ Alberta đang đầu tư $9.5 triệu vào các chương 
trình tài trợ để giúp chống lại nạn phân biệt chủng tộc và 
thúc đẩy chủ nghĩa đa văn hóa. 

Chính phủ cam kết chống phân biệt chủng tộc và xây dựng các cộng đồng hòa nhập. Để 

làm điều này, Bộ Thương Mại, Nhập Cư và Đa Văn Hóa đang làm việc với các đối tác trong 

xã hội dân sự của tỉnh bang, những người đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và 

nâng cao tinh thần cho các cộng đồng đa văn hóa của Alberta. 

Ngân sách 2023 sẽ cung cấp $8 triệu trong ba năm cho chương trình tài trợ văn hóa dân 

tộc nhằm thúc đẩy sự hiểu biết đa văn hóa và chủ nghĩa đa văn hóa. Ngoài ra, chính phủ 

Alberta sẽ cung cấp $1.5 triệu trong ba năm nhằm hỗ trợ Chương Trình Tài Trợ Đa Văn 

Hóa và Chống Phân Biệt Chủng Tộc (MARG).  

“Điều quan trọng là chúng ta tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực giải quyết vấn đề phân biệt chủng 

tộc và giúp hiểu biết về đa văn hóa. Ngân sách 2023 sẽ cung cấp kinh phí để hỗ trợ các 

sáng kiến đa văn hóa và chống phân biệt chủng tộc. Chính phủ Alberta sẽ tiếp tục tìm kiếm 

những phương thức mới nhằm tạo ra các cộng đồng an toàn hơn cho mọi người.”  

Rajan Sawhney, Bộ Trưởng Bộ Thương Mại, Nhập Cư và Đa Văn Hóa  

Các khoản Tài Trợ Đa Văn Hóa và Chống Phân Biệt Chủng Tộc được trao cho các tổ chức 

phi lợi nhuận Alberta vì các sáng kiến và dự án chống phân biệt chủng tộc nhằm thúc đẩy 

sự hòa nhập và tôn trọng. Các khoản tài trợ có thể dùng để hỗ trợ các sự kiện văn hóa, lễ 

hội, hội thảo và đào tạo. Bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào muốn dạy nhiều hơn về văn hóa 

của họ đều được khuyến khích đăng ký. Các nhóm Bản Địa, Inuit và Métis, đa văn hóa và 

dựa trên đức tin đủ điều kiện nhận tới $30,000.  
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Các khoản tài trợ văn hóa dân tộc mới sẽ cung cấp kinh phí cho nhiều nhóm đa văn hóa. 

Những khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ các kết nối liên văn hóa và liên tín ngưỡng, giúp các 

nhóm văn hóa dân tộc chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và mang đến cho người dân 

Alberta các cơ hội tham gia và tôn vinh văn hóa Bản Địa. 

MARG và chương trình tài trợ văn hóa dân tộc mới bổ sung cho các sáng kiến hiện có của 

chính phủ, bao gồm Kế Hoạch Hành Động Chống Phân Biệt Chủng Tộc của Alberta. 

Ngân sách 2023 bảo đảm tương lai của Alberta bằng cách chuyển đổi hệ thống chăm sóc 

sức khỏe để đáp ứng các nhu cầu của người dân, hỗ trợ người dân Alberta với chi phí sinh 

hoạt cao, giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn và thúc đẩy nền kinh tế với nhiều việc 

làm hơn, giáo dục phẩm chất và tiếp tục đa dạng hóa.   

Thông tin liên quan 

• Tài Trợ Đa Văn Hóa và Chống Phân Biệt Chủng Tộc Multicultural and Anti-

Racism Grant 

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

Racism Action Plan 

Đa truyền thông 

• Xem họp báo Watch the news conference 
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