ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਕਾਨੂੰ ਨ - ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਮੱ ਗਰੀ
23 ਸਤੰ ਬਰ, 2022 ਨੰ , ਸਬੇ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਬਵਲਕ ਸੈਕਟਰ ਵਵਿੱ ਚ
ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਿਨਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਵਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।

ਵਬਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਸਬਾਈ ਸਰਕਾਰ BC ਨੰ ਿਰੇਕ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ
ਵਮਿਨਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਕੰ ਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੰ ਨ ਿੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਿਿੱ ਲ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਇੰ ਡੀਜਨਸ (ਮਲਵਾਸੀ) , ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਮਾੜੀ ਪਿੁੰ ਚ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਿ ਉਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।
ਿਾਲਾਂਵਕ, ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ ਵਵਤਕਰਾ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੋਵੇ, ਇਿ ਇਿੱ ਕ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਿੈ ਵਜਸ ਨੰ ਸਾਨੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ
ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸਨੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਪਵਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ
ਸੰ ਸਦੀ ਸਕਿੱ ਤਰ ਰਚਨਾ ਵਸੰ ਘ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਵਵਸ਼ਵਾਸ, ਵਲੰਗ, ਸੈਕਸ, ਯੋਗਤਾ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਮਾਵਜਕ ਪਛਾਣ ਵਨਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਸੰ ਵਖਆ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ
ਕਰਨ ਲਈ BC ਦੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਵਧਕਾਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਫਰਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਟੀ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ, ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਅਤੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ
ਿੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।
ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੰ ਸਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਇਿ ਦਰਸਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ
ਵਕਿੱ ਥੇ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਵਤਕਰੇ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਨੰ ਿਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਤਰਜੀਿ ਿੈ।
ਇਸ ਮਿਿੱ ਤਵਪਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰ ਕਵੜਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ BC ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਿ ਵੀ
ਿੋਵੇਗਾ ਵਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਕੋਲ ਉਿਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ ਫਰਕ ਵਲਆਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰ ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
2 ਮਈ ਨੰ , ਸਬੇ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ ਵਬਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ

ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਵਕਉਂ ਹੈ

ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰ ਿਿੱ ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਰਕਾਰ ਜਨਸੰ ਵਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਵਕ, ਇਿ ਇਕਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਵਕਵੇਂ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ,
ਇਸਨੰ ਵਕਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਿਨ।

ਵਜਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ
ਸਤੰ ਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤਿੱ ਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਇਿ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ

ਕੀਤਾ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਨਸਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਡੇਟਾ ਨੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਿੈ ਜੋ ਵਕ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਵਵਿੱ ਚ
ਇਿੱ ਕ ਫਰਕ ਵਲਆਵੇਗਾ।
ਵੇਰਵੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ

‘ਵਹਾਟ ਦੇ ਹਰਡ’ (What They Heard ) ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਚੋਲ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱ ਿਣਾ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਵਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੂੰਡੀਜਨਸ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ
ਸੁਰੱਵਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇਕੱ ਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਵਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੂੰ
ਵ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਜਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਪੰ ਜ ਟੌਪੀਕਲ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਬੁਵਨਆਦੀ ਰੁਝੇਵਵਆਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੰ ਦੇਖੋ।
ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੋ

ਅੱ ਗੇ ਕੀ?
ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਐਕਟ 2 ਜਨ, 2022 ਨੰ ਕਾਨੰ ਨ ਬਵਣਆ ਸੀ। ਇਿ ਕਾਨੰ ਨ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਕੌਂ ਸਲ ਅਤੇ
ਮੈਟੀ ਨੇਸ਼ਨ BC ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਵਧਕਾਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (Human Rights Commissioner)
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬਿੁ-ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕੌਂ ਸਲ (Multicultural Advisory Council) ਦੀ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ
ਭਵਮਕਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੰ ਨ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ
ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਸੰ ਵਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਡੇਟਾ ਨੰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਿ
ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਵਕਿੱ ਥੇ ਿੋ ਵਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਵਨਰਪਿੱ ਖ
ਸਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਅਤੇ ਵਕਿੜੀ
ਸਾਂਵਖਅਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਵਕਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੇਰਵੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱ ਕ ਵਕਵੇਂ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ResilienceBC ਨਫਰਤ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।
Visit ResilienceBC: resiliencebc.ca/report-support/hate-crimes-in-bc/

ਕਾਨੂੰ ਨ ਬਾਰੇ
2 ਮਈ, 2022 ਨੰ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਐਕਟ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੰ ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ:
•

ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ;

•

ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਕ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ;

•

ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ ਵਬਿਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਮਵਿਸਸ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਿ ਐਕਟ 2 ਜਨ, 2022 ਨੰ ਕਾਨੰ ਨ ਬਵਣਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੰ ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਿੱ ਖ ਵਿਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ BC ਵਿਊਮਨ
ਰਾਈਟਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਕੌਂ ਸਲ, ਬੀ ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਫਰੈਂਡਵਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ
ਮੈਟੀ ਨੇਸ਼ਨ BC ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ 13,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨੰ ਸ਼ਾਵਮਲ
ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਿ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਤਵਿਤ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿ-ਵਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਪਵਿਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੈ।
ਇਿ ਐਕਟ ਚਾਰ ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਿੈ:
1. ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. ਵਵਿੱ ਚ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਟੀ
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਵਵਲਿੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰ ਪਛਾਣਦਾ ਿੈ।
2. ਕਾਨੰ ਨ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਿਯੋਗ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਬਾਈ ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੇਗਾ ਵਕ ਡੇਟਾ ਵਕਵੇਂ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਵਕਵੇਂ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
3. ਇੰ ਡਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਿੀ ਨੰ ਵਧਾਉਣਾ।

4. ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਕਾਨੰ ਨ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਾ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਵਕਉਂ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਿਰ ਥਾਂ ਮੌਜਦ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ। ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਡੇਟਾ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ
ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਕਿੱ ਥੇ ਅਤੇ ਵਕਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।
ਿਾਲਾਂਵਕ, ਵਫਲਿਾਲ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਵਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕਵੇਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਕਾਨੰ ਨ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਵਕ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੀ
ਕੀਤੀ, ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਵਿੱ ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਕਿੱ ਥੇ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਨੰ ਵਬਿਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਵਨਰਪਿੱ ਖ
ਸਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਨਸਲ-ਅਧਾਵਰਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰ ਗਰਵਿ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿੁੰ ਚ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਿ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੇ ਵਕਿਾ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆ, ਵਸਿਤ ਸੰ ਭਾਲ, ਵਰਿਾਇਸ਼
ਅਤੇ ਪੁਵਲਵਸੰ ਗ - ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ ਨੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਬਿਤਰ ਡੇਟਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਣਾਲੀਗਤ
ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿਿੱ ਲ ਵਨਕਾਵਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਇਿ ਵੀ ਵਕਿਾ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੰ ਨ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਵਜਿੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ
ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਿੋਵੇ ਵਜਿਨਾਂ ਦੀ ਇਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।
ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਵਧਕਾਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਪੋਰਟ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਵਭੰ ਨ-ਵਭੰ ਨ ਵਕਸਮ ਦੇ ਜਨਸੰ ਵਖਆ ਡੇਟਾ ਸੰ ਗਰਵਿ: ਦ ਗਰੈਂਡਮਦਰ

ਪਰਸਪੈਕਵਟਵ (Disaggregated Demographic Data Collection in British Columbia: The Grandmother

Perspective) ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਿੱ ਤਤਾ 'ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕ ਉਿ ਮੌਜਦਾ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਨੰ ਿੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਵਰਤਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਧੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਿਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਵਜਿਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿ ਸਮਝਦੇ
ਿਾਂ ਵਕ ਕਾਨੰ ਨ ਵਕਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿੈ ਜੋ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰ ਿਿੱ ਲ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਇਿ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਇਿ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਨੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖੇ।

ਇਿ ਕਾਨੰ ਨ ਇਿੱ ਕ ਮਿਿੱ ਤਵਪਰਨ ਸਾਧਨ ਿੋਵੇਗਾ ਜੋ BC ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਬਿਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਵਚਆਂ ਵਵੱ ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਲੁਕਵੇਂ
ਪੱ ਿਪਾਤ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੂੰਡੀਜਨਸ ਅਤੇ
ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚ, ਮਾੜ੍ੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਸੱ ਵਿਆ, ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ,
ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਵਲਵਸੂੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱ ਿਣਾ
ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰ ਗਰਵਿ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੰ ਵਦਖਣ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਵਤਕਰੇ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਅੰ ਤਰ ਦੇ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਨੰ ਿਿੱ ਲ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਿੱ ਤਵਪਰਨ ਤਰਜੀਿਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੈ ਵਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱ ਕ ਸੇਫ, ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ, ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ।
ਇਸ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਤਵਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਵਕ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਚਨਾ
ਂ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਫ ਪਰਾਈਵਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਵਕਓਵਰਟੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆਵਾਂ ਇਸ
ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਔਫ ਇਨਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਤਵਿਤ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਿੋਣਗੀਆਂ।
ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡੇਟਾ
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਵਜਸ ਨੰ ਫਾਈਵ
ਸੇਫ਼ਸ ਮਾਡਲ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਫਾਈਵ ਸੇਫਸ ਮਾਡਲ ਇਿਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ ਜਾਂ ਅਣਉਵਚਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਿੈ:
•

ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਿਟਾਉਣਾ।

•

ਡੇਟਾ ਨੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

•

ਵਸਰਫ਼ ਉਿਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰ ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰ ਕੋਈ
ਨੁਕਸਾਨ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ।

•

ਵਸਰਫ਼ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਪਿੁੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

•

ਖੋਜ ਆਉਟਪੁਿੱ ਟ ਵਵਿੱ ਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਵਾਧ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

BC ਅੰ ਕਵੜਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਵੇਰਵਵਆਂ ਲਈ:
BC ਅੰ ਕੜੇ
ਡੇਟਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਵੇਰਵਵਆਂ ਲਈ:
ਡਾਟਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ FAQ
ਡੇਟਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ FAQ

ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ
ਇਿ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰ ਡਜਨਸ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ BC ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਵਧਕਾਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਵਭੰ ਨ-

ਵਭੰ ਨ ਵਕਸਮ ਦੇ ਜਨਸੰ ਵਖਆ ਡੇਟਾ ਸੰ ਗਰਵਿ: ਦਾ ਗਰੈਂਡਮਦਰ ਪਰਸਪੈਕਵਟਵ (Disaggregated Demographic Data Collection in

British Columbia: The Grandmother Perspective), ਨੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਨੰ ਨ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਅਰਥਪਰਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਬੋਵਧਤਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।
ਇਸ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੇ ਇੰ ਡਜਨਸ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨੰ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਰਿੱ ਵਖਆ
ਿੈ, ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਿਨਾਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਵਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰ ਗਰਵਿ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚੰ ਤਾਵਾਂ, ਲੋ ੜਾਂ
ਅਤੇ ਤਰਜੀਿਾਂ ਨੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਸੀ:
• ਪਛਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ: BC ਵਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕ ਵਕਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਿਨ।
• ਜੀਵਤ ਅਨੁ ਭਵ: ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਅਨੁਭਵ। ਇਿ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਨੰ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਵਸਿਤ,
ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਜਾਂ ਵਨਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਸੰ ਗਰਵਿ ਵਵਧੀਆਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ।
• ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪਰਗਤੀ
ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਪਰੈਲ 2021 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ, ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰ ਵਤੰ ਨ ਰੁਝੇਵਵਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਿੀਂ ਚਰਚਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ
ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਸੀ:
1.

ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਰੁਝੇਵੇਂ

2.

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ

3. ਔਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣ

ਇਸ ਇਨਪੁਟ ਨੇ ਇਿ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਿਿੱ ਤਵਪਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵਕ ਇਿ ਅੰ ਕੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ
ਪਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਿੈ।
2,900 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਇੰ ਡਜਨਸ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਰੰ ਗ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ
(IBPOC) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਵਜਤ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿਿੱ ਸਾ ਵਲਆ।

1. ਇੂੰਡੀਜਨਸ ਰੁਝੇਵੇਂ
BC ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮਿਿੱ ਤਵਪਰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰ ਬਰ 2019 ਵਵਿੱ ਚ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ

ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਟ (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act ) ‘ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਿੱ ਤਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਪਰਨ ਸ਼ਮਲੀਅਤ - ਅਤੇ ਮਿਿੱ ਤਵਪਰਨ ਰਵਿਣਾ ਜਾਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਮਾਿਰ
(ਕੁਇੰਟੇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਸਰਚ ਗਰੁਿੱ ਪ), BC ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਬੋਵਰਵਜਨਲ ਫਰੈਂਡਵਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰਜ਼ (BCAAFC), ਅਤੇ ਮੇਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਬਰਵਟਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ (MNBC) ਿਰੇਕ ਨੇ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਫਰਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਧੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਫੰ ਡ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਇਿ ਕਾਨੰ ਨ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਨੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਦਾ ਿੈ - ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਕੌਂ ਸਲ (FNLC), BCAAFC ਅਤੇ MNBC ਸਮੇਤ - ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਧੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰ ਮ ਦੇ ਵਿਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, FNLC ਨੇ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਵਿਰਾਂ ਨੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਵਜਵੇਂ ਕਾਨੰ ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।
BC ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ਼ ਫਰਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਜ਼, ਫਰਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਸਵਮਟ ਅਤੇ ਯਨੀਅਨ ਆਫ਼ BC ਇੰ ਡੀਅਨ ਚੀਫ਼ਸ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਫਰਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੰ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੰ ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਵਵਿੱ ਚ, ਫਰਸਟ
ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੰ ਵੀ ਕਾਨੰ ਨ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬਰੀਵਫੰ ਗ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।

2. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ
ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ
ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਾਂ ਨੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਸਬੇ ਭਰ ਵਵਿੱ ਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੰ ਬਰ 2021 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ ਰੁਝੇਵਵਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, 425
ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ - ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਦੋਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ - ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋ ਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ ਬਣਾਈ।
ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਵਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਵਚੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱ ਧੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਿਿੱ ਤਵਪਰਨ ਵਿਿੱ ਸਾ ਸੀ ਵਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਸਮਵਝਆ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ
ਵਵਧਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਤੀਵਬੰ ਵਬਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।

3. ਔਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਸਰਵੇਖਣ
ਸਬੇ ਭਰ ਦੇ IBPOC ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਵਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਸਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰ
ਕੀਤਾ ਿੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਸਤੰ ਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤਿੱ ਕ ਚਿੱ ਵਲਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਲਗਭਗ 3,000 ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ
ਸਰਵੇਖਣ ਨੰ ਭਵਰਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ
ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਵਣਆ ਵਰਪੋਰਟਾਂ
ਪੰ ਜ ਟੌਪੀਕਲ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਬੁਵਨਆਦੀ ਰੁਝੇਵਵਆਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੰ ਦੇਖੋ।

BC ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਬੋਵਰਵਜਨਲ ਫਰੈਂਡਵਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਵਰਪੋਰਟ
ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ 36 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਵਲਆ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਂ ਸਲ, ਪੀਅਰ ਵਰਵਵਊ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਬਾਈ ਸਵਦੇਸੀ
ਯਥ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਵਰਪੋਰਟ
ਸਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 70
ਇੰ ਡੀਜਨਸਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੰ BC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਵਰਪੋਰਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰ ਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤਿੱ ਕ BC ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ BC
ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰ ਵਗਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਕਾਨੰ ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਨਪੁਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਮੈਟੀ ਨੇਸ਼ਨ BC ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਵਰਪੋਰਟ
BC ਸਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (MNBC) ਨੇ ਇੰ ਡੀਜਨਸ-ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰ
ਸੰ ਬੋਵਧਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਆਗਾਮੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਕਾਨੰ ਨ ਬਾਰੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰੇ
ਕਰਵਾਏ।

ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਵਰਪੋਰਟ

9 ਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਕਾਨੰ ਨ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਡੇਟਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ।
ਪਰੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਿਨ

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਮਲੋ – ਨਸਲਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਕਮੇਟੀ
23 ਸਤੂੰ ਬਰ, 2022 ਨੂੰ , ਸਬੇ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਸਮੇਤ, 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਅਤੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਭਗੋਵਲਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਵਸ਼ਾਲ ਵਿਿੱ ਸੇ ਦੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਦੇ
ਿਨ। ਇਿ ਕਮੇਟੀ ਪਬਵਲਕ ਸੈਕਟਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ ਕਵੜਆਂ ਨੰ
ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਬੇ ਨਾਲ ਸਵਿਯੋਗ
ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਅੰ ਕਵੜਆਂ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਮਆਰਾਂ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਤਰਜੀਿਾਂ ਦਾ ਵਨਰਣਾ
ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਿਨਾਂ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰ ਕਵੜਆਂ ਦੀ
ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸੌਂਵਪਆ ਵਗਆ ਿੈ।
"ਇਿ ਮਿਿੱ ਤਵਪਰਨ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਐਕਟ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਬੀ.ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਿਾ ਸਬਾ ਬਣੇ ਵਜਿੱ ਥੇ
ਨਸਲ ਦੀ ਪਰਵਾਿ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਪਰਫਲਤ
ੁਿੱ
ਿੋ ਸਕਣ,” ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਡਾ. ਜਨ ਫਰਾਂਵਸਸ ਨੇ ਵਕਿਾ। ਨਸਲਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ
ਕਮੇਟੀ ਇਿਨਾਂ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਨੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਿਮ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ
ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮੇਿਨਤ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਵਵਚਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰ ਿਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਵਦਆਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੁਿੱਖ ਖੋਜ
ਤਰਜੀਿਾਂ ਨੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰੰ ਤਰ
ਪਰਵਕਵਰਆ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੇਗੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਨੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੇਗਾ। ਮੁਿੱ ਖ ਕੇਂਦਰ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜਦ ਨਸਲੀ ਵਨਰਪਿੱ ਖਤਾ ਵਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ ਕਵੜਆਂ ਨੰ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦੀ
ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ।"
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਓ: https://news.gov.bc.ca/27486

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ

ਂ ੀ-ਰੇਵਸ਼ਿਮ ਬਾਰੇ ਸਾਈਮਨ
ਜਨ ਫ੍ਰਾਂਵਸਸ (ਚੇਅਰ), ਕੋ-ਫ੍ਾਊਂਡਰ, ਕੋ-ਲੈ ਬੋਰਟ
ੇ ੋਵਰਓ (CoLab Advantage Ltd.) ਅਤੇ ਐਟ
ਫ੍ਰੇ਼ਿਰ ਯਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਪਰੈ਼ਿੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਫਰਾਂਵਸਸ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਲਈ ਵਨਰਪਿੱ ਖਤਾ, ਵਵਵਭੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਵਮਲਨ ਦੀ ਵਿਮਾਇਤੀ ਿੈ। ਉਿ ਿੋਗਨਜ਼ ਐਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ
ਚੇਅਰ ਿੈ, ਵਜਸਦਾ ਟੀਚਾ ਵਰਿਾਇਸ਼, ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਵਮੰ ਗ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਿੀਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ, ਰਾਜਨੀਵਤਕ, ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਸਲਾਮਤੀ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਿੈ। ਉਿ SFU ਦੇ ਇੰ ਸਟੀਵਚਊਟ ਫਾਰ
ਂ ਇਨਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਿੈ, ਵਜਸਦਾ ਟੀਚਾ ਬਿੁ-ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ
ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਰਸਰਚ ਐਡ
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਵਵਦਵਤਾਪਰਨ ਖੋਜ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਵਟਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰ ਮਵਲਤ
ਪਵਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਵਮਕਾ ਵਵਚਕਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਿੱ ਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਜੋਂ, CoLab
ਦੇ ਰਾਿੀਂ, ਫਰਾਂਵਸਸ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਨੀਤੀ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਵਸ ਵਡਜ਼ਾਈਨਾਂ
ਵਵਿੱ ਚ ਇੰ ਡੀਜਨਸ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਾਤੀਗਤ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਔਵਡਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਵਧਤ ਢਾਂਚਾਗਤ
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰ ਿਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਿਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਵਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਸ਼ਰਲੀ ਚਾਓ, ਅਸੋਸੀਏਟ ਪਰਫ੍
ੋ ੈਸਰ, ਸਕਲ ਔਫ੍ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ, UBC ਓਕਨਾਗਨ
ਚਾਓ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰ ਮਵਲਤ ਸ਼ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਬਾਰੇ UBC ਪਰਧਾਨ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਿੈ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਸਲ, ਨਸਲੀ ਮਲ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਦੇ ਕਾਕਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਿੈ। ਉਿ ਕਲੋ ਨਾ ਵਵਿੱ ਚ ਔਰਗਨਾਇਵਜ਼ੰ ਗ ਅਗੇਨਸਟ ਰੇਵਸਜ਼ਮ ਅਤੇ ਿੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਿੈ,
ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਵਲੰਗ, ਉਮਰ, ਰੇਸ਼ੀਅਲ-ਵਲੰਗਵਵਸਵਟਕ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਪੰ ਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਜੁੜੇ
ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਿੱ ਲ ਲਿੱਭਣਾ ਿੈ।

ਡੌਨਲਡ ਕੌ ਰੀਗਲ, ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਨੈਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੇਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ
ਮੇਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ ਵਵਖੇ, ਕੌ ਰੀਗਲ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ 'ਤੇ ਵਸਿਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ
ਂ ਮਰਡਰਡ ਇੰ ਡੀਜੀਨਸ ਵੁਮਨ
ਂ ਗਰਲਜ਼
ਿੈ, ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ‘ਇਨ ਪਲੇ ਨ ਸਾਈਟ ਵਰਪੋਰਟ’ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ, ‘ਵਮਵਸੰ ਗ ਐਡ
ੈ ਐਡ
ਂ ਰੀਕੰ ਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਾਲਜ਼ ਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਪੋਰਟ’ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਉਸਨੇ 1976 ਤੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ
ਵਰਪੋਰਟ’, ਅਤੇ ‘ਟਰਥ ਐਡ
ਪਬਵਲਕ ਿੈਲਥ ਵਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕੋਵਵਡ -19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਵਡ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ ਅਤੇ
ਨਸਲਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ 'ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਇੰ ਟੀਰੀਅਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿੈ।

ਮੈਵਰਅਨ ਐਵਰਕਸਨ, ਰੀਸਰਚ ਮੈਨੇਜਰ, ਹੈਲਥ ਆਰਟ਼ਿ ਰੀਸਰਚ ਸੈਂਟਰ

ਐਵਰਕਸਨ Nak’azdli ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਇਿੱ ਕ Dakelh ਔਰਤ ਿੈ ਅਤੇ Lhts’umusyoo (Beaver) ਕਬੀਲੇ ਦੀ
ਮੈਂਬਰ ਿੈ। ਐਵਰਕਸਨ ਥੌਮਪਸਨ ਵਰਵਰਜ਼ ਯਨੀਵਰਵਸਟੀ ਵਵਖੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਯਨੀਵਰਵਸਟੀ ਔਫ ਨੌਰਦਰਨ ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਪਬਵਲਕ ਐਡਵਮਨਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਵਿੱ ਚ ਬੈਚਲਰ ਔਫ
ਆਰਟਸ ਦੀ ਵਡਗਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਐਵਰਕਸਨ ਬੀ ਸੀ ਿੈਲਥ ਰੈਗਲੇ ਟਰਜ਼ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਸਟਡੈਂਟ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਗਰੁਿੱ ਪ ਵਵਿੱ ਚ
ਸੇਵਾ ਵਨਭਾਉਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ Nak'azdli ਬੈਂਡ ਲਈ ਟਰਿੱ ਸਟ ਵਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਵਪਰੰ ਸ ਜੌਰਜ ਸਟਡੈਂਟ
ਨੀਡਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਵਨਭਾਈ ਿੈ।

ਦਲਜੀਤ ਵਗੱ ਲ-ਬਦੇਸ਼ਾ, ਇਨਸਟਰਕਟਰ, ਬੀ ਸੀ ਇਨਸਚੀਵਟਊਟ ਔਫ੍ ਟੈਕਨੌਲੋ ਜੀ, ਗੈਸਟ ਲੈ ਕਚਰਾਰ, SFU
ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 25 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਗਿੱ ਲ-ਬਦੇਸ਼ਾ ਇਕਜ਼ੈਵਕਟੀਵ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਖੋਜ, ਨੌਲੇ ਜ ਮੋਬਲਾਇਜੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਵਫਊਜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਅਤੇ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਵਕਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਿਾਰਤ ਰਿੱ ਖਦੀ ਿੈ। ਉਸਨੇ ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਲਈ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤ, ਵਿੱ ਡੇ-ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਪਵਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਡੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੰ ਵਧੇਰੇ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਆਗਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਅੰ ਕਵੜਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਿੀ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਨ।

ਂ ਕੁਆਵਲਟੀ
ਜੈਸੀਕਾ ਗੱ ਸ, ਲੀਡਰ ਔਫ੍ ਸਟਰੀਟੀਵਜਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਵਟਵ਼ਿ, ਇੂੰਡੀਜਨਸ ਹੈਲਥ ਵਵੱ ਚ ਬੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ੂੰਟ ਸੇਫ੍ਟੀ ਐਡ
ਕਾਉਂਵਸਲ
ਗਿੱ ਸ ਕੋਲ ਵਬਜ਼ਨਸ ਐਡਵਮਨਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਵਿੱ ਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਵਸਿਤ
ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਤ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਉਸ ਦਾ ਵੰ ਸ਼ਜ ਵਮਸ਼ਰਤ ਿੈ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਿਾਇਡਾ, Xaxli’p, Xwisten ਅਤੇ
ਸਕੁਆਵਮਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਮਸ਼ਰਤ ਯਰਪੀਅਨ ਵੰ ਸ਼ਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਉਸਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਤਜਰਵਬਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ, ਵਮਆਰਾਂ,
ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਵਵਚਲੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਵਚਆਂ ਨਾਲ ਸੇਧਬਿੱ ਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਲਨ ਵਕਮ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਯਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟ

ਵਕਮ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿੈ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ
ਨਸਲਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਿੈ। ਉਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ ਸਮਿ ਦੀ ਸਵਿ-ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜੋ
ਏਸ਼ੀਆਈ-ਵਵਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅੰ ਕਵੜਆਂ ਨੰ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ,
ਵਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ, ਟਰੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ, ਵਕਮ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕਵਮਊਵਨਟੀ
ਵਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਰੰ ਟਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਵਸ ਵਡਲੀਵਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵਵਸ਼ਵ ਭਰ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ
ਕਰ ਰਿੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਵਬਤਾਏ ਸਨ।

ਂ ਪਲੈ ਵਨੂੰਗ, ਸਾਈਮਨ ਫ੍ਰੇ਼ਿਰ ਯਨੀਵਰਵਸਟੀ
਼ਿਰੀਨ ਨਕਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੂੰਸਟੀਵਚਊਸ਼ਨਲ ਵਰਸਰਚ ਐਡ
ਨਕਵੀ ਨੇ ਬੌਸਟਨ ਯਨੀਵਰਵਸਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਪਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਅਕਾਦਵਮਕ
ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਵਕਾਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਉਿ SFU ਵਵਖੇ ਵਨਰਪਿੱ ਖਤਾ, ਵਵਵਭੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਡੈਟਾ ਵਰਵਕੰ ਗ
ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਊਂਵਸਲ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਵਿ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੀ ਿੈ।
ਉਿ ਡੈਟਾ ਪਿੁੰ ਚ ਨੰ ਵਬਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਿਾਂ ਦੀ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਿੱ ਚ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਿੋਵੇ।

ਸਵਮਥ ਓਡਰੋ-ਮਾਰਫ੍ੋ, ਲੀਡ ਔਥਰ ਅਤੇ ਰੀਸਰਚਰ, ਬਲੈ ਕ ਇਨ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਪੋਰਟ
ਓਡਰੋ-ਮਾਰਫੋ ਨੇ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਯਨੀਵਰਵਸਟੀ ਤੋਂ ਪੋਵਲਟੀਕਲ ਸਾਇੰ ਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ
ਅਕਾਦਵਮਕ ਵਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਖੇਤਰ , ਡੈਟਾ ਸੁਰਿੱਵਖਆ, ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਉਿ ਬੀ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਬਲੈ ਕ ਇਨ ਬੀ ਸੀ ਵਰਪੋਰਟ’ ਲਈ ਲੀਡ
ਔਥਰ ਅਤੇ ਰੀਸਰਚਰ ਿਨ। ਉਿ ਐਵਂ ਡੰ ਗ ਵਾਇਲੈਂ ਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ
ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਵਲਸ ਡਾਇਵਰਵਸਟੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਨ।

ਜੈਕਵਲਨ ਕਵਵਨਲੈ ਸ, ਸੀ.ਈ.ਓ., ਕਵਵਨਟੀਸੈਨਸ਼ਲ ਰੀਸਰਚ ਗਰੁੱ ਪ

ਇਿੱ ਕ ਸੋਵਸ਼ਓਲੌ ਵਜਸਟ, BIPOC ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਇਵਰਸ਼/ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਸਲੀ ਮਲ ਦੇ ਦੋ-ਪਿੱ ਖੀ ਵਵਅਕਤੀ, ਕਵਵਨਲੈ ਸ
ਨੇ ਵਲੰਗ-ਆਧਾਵਰਤ ਵਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਫਰੇਮਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰ ਡਜਨਸ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਂ ਸ ਰੀਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਵਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿੈ। 2013 ਵਵਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੋਵਸ਼ਓਲੌ ਜੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਗ
ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਵਰਤ ਖੋਜ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਜਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਨੁਿੱਖੀ
ਭਲਾਈ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਇਆ ਿੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਖੋਜ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ
ਡੈਟਾ ਸਚਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।

ਸੁੱ ਿੀ ਸੂੰ ਧ, ਕੋ-ਫ੍ਾਊਂਡਰ, ਵੇਕ ਅੱ ਪ ਸਰਹੀ; ਮਾਸਟਰ਼ਿ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ, ਡਾਇਵਰਵਸਟੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਯਨ,
ਟੱ ਫ੍ਟਸ ਯਨੀਵਰਵਸਟੀ
ਸੰ ਧ ਇਿੱ ਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁੰ ਨ ਿਨ ਅਤੇ ਵੇਕ ਅਿੱ ਪ ਸਰਹੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸੰ ਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਿਨ, ਜੋ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾ ਿੈ ਜੋ 2018 ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧ ਰਿੀ ਗੈਂਗ ਵਿੰ ਸਾ ਅਤੇ ਦਿੱ ਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱ ਧਰਾਂ, ਪੁਵਲਸ
ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ, ਵਸਿੱ ਵਖਅਕਾਂ, ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਿਤ ਮਾਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 150 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ
ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੀ ਪਿੁੰ ਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਸੰ ਧ ਕੋਲ ਗਲੋ ਬਲ ਖੇਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਿੈ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਆਪਕ ਿੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੰ ਿਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੀਵਨਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਿੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਾਂਗੇ:
2 ਮਈ, 2022 ਨੰ ਅਸੀਂ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਸਵਿ-ਵਵਕਸਤ ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਐਕਟ ਪੇਸ਼
ਕਰਾਂਗੇ। ਇਿ ਐਕਟ 2 ਜਨ, 2022 ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਨੰ ਨ ਬਵਣਆ ਸੀ।

• ਕਾਨੰ ਨ ਦੋ ਵਿੱ ਡੇ ਟੀਵਚਆਂ ਨੰ ਸੰ ਬੋਵਧਤ ਕਰੇਗਾ:
o ਡੇਟਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ ਨੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ
o ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰ ਿਿੱ ਲ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਿੁੰ ਚਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।
ਦਜਾ, ਕਾਨੰ ਨ ਇਿ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਵਕਿੱ ਥੇ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਿੋ ਵਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਬਾ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਸੰ ਵਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਸੰ ਗਰਵਿ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੰ ਸਮਰਿੱ ਥ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ

ਕਾਨੰ ਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਪਵਰਪਾਲਣ ਯੋਜਨਾ ਨੰ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ
ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ।
•

ਇਿ ਕਾਨੰ ਨ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਪਵਿਲਾ ਕਦਮ ਿੈ।
ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਕਾਨੰ ਨ ਮਨਜ਼ਰ ਿੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਇਿੱ ਕ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਿਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੇ।

•

ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜਦਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵਵਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੰ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ
ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਵਸਖਲਾਈ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਿਨ।

•

BC ਸਰਕਾਰ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਟ (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act )
‘ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਤਰਜੀਿਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਿੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੋਏਗੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਕਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੰ ਵਕਵੇਂ
ਸੰ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਕਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਕਿੜੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਡੇਟਾ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ
ਂ ਪੀਪਲ ਔਫ ਕਲਰ (IBPOC) ਦੇ ਸਵਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਵਾਂਗੇ। ਇਿ ਸਭ ਇੰ ਡੀਜਨਸ, ਬਲੈ ਕ ਐਡ
ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਚਿੱ ਲ ਰਿੀ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ, ਨਾਲ ਿੀ BC ਦੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਵਧਕਾਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਚਨਾ
ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਅਣਇਿੱ ਛਤ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਰੋਕਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਕਾਨੰ ਨ ਤਵਿਤ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਸਬਾਈ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਮੇਟੀ
ਖੋਜ ਤਰਜੀਿਾਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ ਕਵੜਆਂ ਨੰ
ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਨੰ ਵਕਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤੰ ਬਰ 2022 ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੰ ਨ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਦੇ ਿੋਏ ਿਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ
ਗਿੱ ਲਬਾਤਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਬਿੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨੰ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਇਿ ਕੰ ਮ ਿੋਰ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਵਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਬਸੰ ਤ 2022
ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਸਵਿ-ਵਵਕਸਤ

ਪਵਰਪਾਲਣ ਯੋਜਨਾ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨਾ
ਪਵਰਪਾਲਣ ਯੋਜਨਾ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ

ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਤਰਜੀਿਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰ ਡੀਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੋ
ਜੁੜ੍ਨਾ ਅਤੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਿੋਰ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਵਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇੰ ਡੀਜਨਸਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ

