ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਪਵਿਲ ਕਦਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ
- ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਮੱ ਗਰੀ

ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਪਵਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਿ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (ਇਨਗੇਜਮੈਂਟ) ਕਾਿਦੇ ਬਾਰੇ ਿ?
ਬੀ ਸੀ, ਸੰ ਸਥਾਤਮਕ ਨਸਲਵਾਦ (ਸਸਸਟੈਸਮਕ ਰੇਸਸਜ਼ਮ), ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣੱ ਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸਲ, ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਧਾਸਰਮਕ ਸਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਣਸਿਠ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਕਸੇ ਨੂੰ
ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਕਸਹਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਲਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ, ਸਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸੱ ਸਿਆ ਵਰਗੇ ਿੇਤਰਾਂ ਸਵਚ
ਨਸਲਵਾਦ ਿਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਧੁਸਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਿਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰੀਮੀਅਰ ਜਾਹਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਪਸਹਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਸੰ ਸਦੀ ਸਕੱ ਤਰ, ਰਚਨਾ ਸ ਿੰ ਘ ਨਿੰ ਇਹ ਸਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ
ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱ ਲ ਸਧਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੀਅ ਆਇਆਂ
ਨੂੰ ਕਸਹਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵੇ:
•

ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਮਨੁੱਿੀ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਸਮਸ਼ਨਰ, ਇੰ ਸਿਜਨਸ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਅਸਜਹਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰੇ ਸਜਹੜਾ ਸੰ ਸਥਾਤਮਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ, ਸਸਹਤ

ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸੱ ਸਿਆ ਵਰਗੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਸਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਿਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ
ਰਾਹ ਸਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਕ ਸਕੱ ਥੇ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ (ਿਾਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ)
ਕਰਨਾ ਤਾਂਸਕ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
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ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪਵਿਲ ਕਦਮੀਆਂ
ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਾਂ ਵ ਸਤੇ ਅੰਤਰਰ ਸ਼ਟਰੀ ਦਹ ਕ (International Decade for People of African
Descent -IDPAD)
ਸਬਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੁੱ ਧ ਲੜਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਠੋਸ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦਾ
ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। IDPAD ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਪਰਾਜਕਟ ਲੀਡ
ਰਚਨਾ ਵਸੰ ਘ
ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਪਸਹਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਸੰ ਸਦੀ ਸਕੱ ਤਰ
ਰਚਨਾ ਸਸੰ ਘ ਮਈ 2017 ਸਵੱ ਚ ਸਰੀ-ਗਰੀਨ ਸਟੰ ਬਰਜ਼ ਲਈ ਸਵਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਸਵੱ ਚ ਫੇਰ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਪਸਹਲ ਕਦਮੀ
ਲਈ ਸੰ ਸਦੀ ਸਕੱ ਤਰ ਹੈ।
ਂ ਅਲਕੋਹਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ
ਰਚਨਾ ਸਸੰ ਘ ਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱ ਸਚਆਂ ਵਾਲਾ ਪਸਰਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਿਰੱ ਗ ਐਿ
ਸਹੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਐਕਟਸਵਸਟ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੋ
ਸੰ ਸਥਾਤਮਕ ਨਸਲਵਾਦ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਵਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂਸਕ ਸਬਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ’ਚ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹਰ ਸਵਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਦੇ
ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜਨਤਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਸਬਹਤਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਸਰਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
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ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਟਾਈਮਲਾਈਨ: ਸਰਵੇਿਣ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਿੱਲਾ
ੁ ਹੈ
ਅਨੁਭਵ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ਸਹੱ ਸਾ ਲਵੋ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸੰ ਸਥਾਤਮਕ ਨਸਲਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇ ਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ
ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨਾਂਹ-ਪੱ ਿੀ ਹਿੰ ਦ
ੁ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਿੰ ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸਕ ੇਵਾਵਾਂ ਮਾਨ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱ ਿ ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਜਾਹਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਪਸਹਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਸੰ ਸਦੀ ਸਕੱ ਤਰ, ਰਚਨਾ ਸ ਿੰ ਘਨਿੰ ਇਹ

ਸਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱ ਲ ਸਧਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਨੰੂ ਹਰ ਸਕਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ
ਅਤੇ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਨੰੂ ਕਸਹਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵੇ:
•

ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਮਨੁੱਿੀ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਸਮਸ਼ਨਰ, ਇੰ ਸਿਜਨਸ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਅਸਜਹਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰੇ ਸਜਹੜਾ ਸੰ ਸਥਾਤਮਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ, ਸਸਹਤ

ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸੱ ਸਿਆ ਵਰਗੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਸਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਿਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ
ਰਾਹ ਸਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਿਾਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਸਬਹਤਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਸਕ ਸਕਥੇ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ,
ਤਾਂਸਕ ਅ ੀਂ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਬਹਤਰ ੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੀਏ।

ਸਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਿਰਜ਼) ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰ ਸਦੀ ਸਕੱ ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ 2020 ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਸਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਿੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ।
•

ਇੰ ਨ ਪਲੇ ਨ ਸਾਇਟ (In Plain Sight): ਬੀ ੀ ਸ ਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਵੱ ਚ ਮੁੱ ਢਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਲਵਾਦ
ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਿੰ ਿੰ ਬੋਸਿਤ ਕਰਨਾ

•

ਸਬਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਵੱ ਚ ਵੱ ਿਰਾ-ਵੱ ਖਰਾ ਜਨਅਿੰ ਕੜਾ ਡਾਟਾ ਿੰ ਕਲਨ: ਦਾ ਗਰੈਂਡਮਦਰ ਪਰ ਪੈਕਸਟਵ (The
grandmother perspective)
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ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਸਬਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਿਰੇ ਵੱ ਿਰੇ ਅੰ ਕਸੜਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਬੀ
ਸੀ ਸਵੱ ਚ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਸਵਸਭੰ ਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਕਸੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ
ਸਵੱ ਚ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਅਨੁਭਵ ਸਰਵੇ ਸਵਚ ਸਹੱ ਸਾ ਲਵੋ

ਇੱਕ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੋ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਸੰ ਗਠਨ, ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਗਰੁੱ ਪ ਜਾਂ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਅਸਜਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸਜੰ ਨਹਾਂ ਕੋਲ
ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਿਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਮਲੀ
ੁੱ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ
ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਮਲੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ (ਫੀਿਬੈਕ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਸਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਸਬਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਸਿਅਤ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਗੀ। ਫੀਿਬੈਕ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਟਾਈਮਲਾਈਨ
ਆਦੇਸ਼ (ਮਨਡੇਟ)
ਪਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਬੀ ਸੀ ਸਵੱ ਚ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਨਸਜੱ ਠਣ ਲਈ ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਪਸਹਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਸੰ ਸਦੀ
ਸਕੱ ਤਰ, ਰਚਨਾ ਸਸੰ ਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਸਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਸੰ ਸਥਾਤਮਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਿਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਸ,
ਸਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸੱ ਸਿਆ ਵਰਗੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਸਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰ ਮ
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ਮਨੁੱਿੀ ਅਸਧਕਾਰ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ (ਇਨਪੁਟ) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਿਾਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਲਾਂ
ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ।
ਚੋਣਵੇਂ ਮਸ਼ਵਰੇ
ਸਸੰ ਘ ਨੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਿਰਸਸ਼ੱ ਪ ਕਾਉਂਸਲ, ਮੌਿਰਨ ਟਰੀਟੀ ਅਲਾਇੰ ਸ ਦੇ ਅੱ ਠ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੇਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ
ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਅਬੋਸਰਜਨਲ ਫਰੈਂਿਸਸ਼ੱ ਪ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਸਹਯੋਗ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਮਲਣੀ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਸਦੱ ਤਾ।
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ (ਲਾਂਚ)
ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਪਸਹਲ ਕਦਮੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜਥੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈਚਾਵਰਕ ਵਮਲਣੀਆਂ (ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ)
ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2021 ਸਵੱ ਚ, ਸਸੰ ਘ ਨੇ ਇੰ ਸਿਜਨਸ ਲੀਿਰਸਸ਼ਪ ਦੀ ਪਰਤੀਸਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਮੁੱ ਿ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ
ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਰੀਕਨ ਸਪਛੋਕੜ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਵੱ ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਪਸਹਲ ਕਦਮੀ ਦਾ
ਂ ਬੀਸੀ ਐਟ
ਂ ੀ-ਰੇਸਸਜ਼ਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਸਜ਼ਲੀਐਸ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਸਣਆ ਸਰਪੋਰਟ ਪੜਹ।ੋ

ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਸਾਿੇ ਸਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰ ਸਿਜਨਸ ਲੀਿਰਸਸ਼ੱ ਪ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਿਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ
ਸਵਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
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ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਮਲ ਵਕਵੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿ
ਸੂਬਾ ਨਸਲਵਾਦ ਸਵਰੋਧੀ ਿੇਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਸਭੰ ਨ ਨਸਲੀ ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ
(ਇਨਪੁਟ) ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨਿੰ
ਇੱ ਕ ਸਸਹਯੋਗੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱ ਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾ ਤੇ $50,000 ਤੱ ਕ ਦਾ
ਫਿੰ ਡ ਉਪਲਬਿ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ 30 ਤਿੰ ਬਰ, 2021 ਤੱ ਕ ਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਫਿੰ ਡ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਸਹਲਾਂ
ਆਵੇ।
ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪੰ ਨੇ ਰਾਹੀਂ ਫੰ ਸਿੰ ਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਲ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵੱ ਚ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ੈਸ਼ਨਾਂ ਨਿੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿੰ ਡ ਸਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਫਲ ਸਬਨਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਆਰ ਕਰਨ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਮਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ।

ਫੰ ਵਡੰ ਗ
ਨਸਲੀ- ੱ ਸਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨ ਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੰ ਗਠਨਾਂ ਨਿੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ੈਸ਼ਨ ਆਯੋਸਜਤ
ਕਰਨ ਲਈ $50,000 ਤੱ ਕ ਦੀ ਫਿੰ ਸਡਿੰ ਗ ਉਪਲਬਿ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿੰ ਸਡਿੰ ਗ ਇੱ ਕ ਲਾਈਸਡਿੰ ਗ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਿ
ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਜਵੇਂ ਸਜਵੇਂ ਅਰਜੀਆਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਮਾਪਦੰ ਿਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈਕਸਲਸਟ ਵੇਿੋ।

ਵਰਪੋਰਵਟੰ ਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਫੰ ਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੀਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
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•

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਸਿਆ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਭੂਗੋਸਲਕ ਸਸਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਸੰ ਸਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਿਾਟਾ ਦੇ
ਵੇਰਵੇ।

•

ਸਮੁੱ ਚੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਇੱ ਕ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰੀ ਸਾਰ

•

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੈਸ਼ਨ (ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਸਰਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ।

•

ਜੇ ਪਰਸਤਾਸਵਤ ਬਜਟ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 2-4 ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰ ਟ
ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ

ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਯੋਗ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚੇ
ਯੋਗ ਿਰਚੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਸੱ ਧੇ ਿਰਸਚਆਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਾਂਟ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹੇਠ
ਸਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ ਸਵੱ ਚ ਫਿੰ ਡ ਖਰਚ ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ:
•

ਇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ:
o

•

ਫੀਸਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ:
o
o
o

•

o
o
o

•

•

ਫੈਸਸਸਲਟੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਫੀਸਾਂ

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਮਾਣ ਭੱ ਤੇ (Honorariums), ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ:
o

•

ਪਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ:
o

•

ਪੈਨ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ

ਇੰ ਸਿਜਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਬਜ਼ੁਰਗ

ਫੈਸਸਸਲਟੇਟਰ, ਬੁਲਾਰੇ, ਅਤੇ ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਵਰਕਰ
ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
ਨੋਟ: ਸਹੱ ਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਮਾਰਕੀਸਟੰ ਗ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ:
o

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ

o

ਗਰਾਸਫਕ ਸਿਜ਼ਾਈਨ ਫੀਸਾਂ

ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਸਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਣਾ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ:
o

ਲਾਈਸਟੰ ਗ, ਸਾਉਂਿ ਅਤੇ ਆਿੀਓ-ਸਵਜ਼ੁਅਲ

o

ਿੇਿਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ

ਕੋਸਵਿ-19 ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ:
o

ਸਨੈੱਜੀ ਸੁਰੱਸਿਆ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ
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o
o

ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਸਸਟੰ ਗ ਫੀਸਾਂ

ਸਿਜੀਟਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ

o

ਵਰਚੁਅਲ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

o

ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਿਸਲਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਸਵਿ-19 ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਰਚੇ

•

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਿਰਚੇ ਸਜੱ ਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ

•

ਜਗਹਾ ਦਾ ਸਕਰਾਇਆ

•

ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਿਰਚੇ

ਅਯੋਗ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚੇ
ਹੇਠ ਸਲਿੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱ ਚ ਿਰਸਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਫੰ ਸਿੰ ਗ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
•
•
•

ਤਨਿਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਸਜਹੜੀਆਂ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਸਲਵਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਪੂੰ ਜੀ ਪਰਾਜੈਕਟ
ਪਰਮਿ
ੁੱ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਿਰੀਦਦਾਰੀ

•

ਸ਼ਰਾਬ

•

ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਿਰਚੇ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ:
o

ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦਾ ਸਕਰਾਇਆ

o

ਯੁਸਟਲਟੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਰਤੀ ਿਰਚੇ
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