
 
 

 

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦੀ ਸਰੁਿੱਖਆ, ਸਾਡੀਆ ਂਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਪਰ੍ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰ ੇ‘ਤ ੇਇਕੱ ਕਿਮਊਨਟੀ ਫਰੋਮ 

 
ਫ਼ਰਵਰੀ 22, 2017 ਨੰੂ ਸਕਸੈਸ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰ ੇ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ 
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਨੋਰਵੇ ਿਵੱਚ ਅੰਬੈਸੇਡਰ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਅਰਟੁਰ 
ਿਵਲਿਚੰਸਕੀ, ਮੱੁਖ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗ।ੇ 
 

ਇਹ ਫੋਰਮ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਆਇਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰ ੇਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇ ਆਇਆਂ, ਪਰ੍ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਰਿਹੰਦ ੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਉ�ਪਰ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ-ਭਾਵਾਨਾਵਾ ਂਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਿਵਰਧੋ 
ਿਵੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾ,ਂ ਲੀਡਰਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 
ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਿਵੱਚ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦਤੱਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਫੋਰਮ ਿਸਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 101 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਤਕਰ ੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਚਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ 
ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਿਫਕ ਸਟਰਿੈਟਜੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੇਸਾ ਵਾਅਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ. ਸੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਉਸਾਰਨ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ, “ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਿਵਤਕਰ ੇਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ 
ਤ� ਸਾਫ਼ ਮਨਹ੍ਾ ਕਰ”ੇ। 
  
ਅੰਬੈਸੇਡਰ ਿਵਲਿਚੰਸਕੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਿਵਚਾਰਾ ਂਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਮਾਿਹਰਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਅਤ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰ,ੇ ਇਸ ਦੇ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਮਹੱਤਵ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰ ੇਤ� 
ਉਪਚਾਿਰਕਤਾ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਰ੍ੋਤਸਾਹਨ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਮੱੁਖ ਿਵਚਾਰਾ ਂਤ� ਬਾਅਦ ਏਕੀਕਰਣ, 
ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਿਥਰਤਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ieh pROgRwm AMgryzI iv`c hovygw[ 

 ਿਕਿਰਆ ਸੂਚੀ। ਬੱੁਧਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ 22, 2017 
            ਸਥਾਨ : ਯੂ ਬੀ ਸੀ (UBC) ਰੋਬਸਨ ਸੁਕੇੲਰ 

 

1:30 ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ:  ਬੁਲਾਿਰਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, 
• Dr. Gurdeep Parhar 
• Chief Dr. Robert Joseph 
• Dr. Robert Krell 
• Senator Yuen Pau Woo 
• Mrs. Christine Brodie 
• Ms. Judith Bosire 
• Ms. Sarah Al-Qaysi 
• Mr. Travis Chen 

  

4:00 ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ:  ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਰਵੇ ਿਵੱਚ ਅੰਬੈਸੇਡਰ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਅਰਟੁਰ ਿਵਲੰਸਕੀ, ਦੁਆਰਾ ਮੱੁਖ ਿਵਚਾਰ 
 

4:45 ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ:  ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦੇ ਉ�ਪਰ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 
 

5:30 ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ: ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ 



 
 

 

 
 
 
ਜਾਰੀ ਰਖੱਣ ਲਈ ਪਿਹਲਕਦਮੀ 
ਇਸ ਫੋਰਮ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਸਕਸੈਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਝਂੀਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਸਕਸੈਸ ਦੋ ਕਾਰਜ ਪਰ੍ਾਰੰਭ ਕਰਗੇੀ। 
ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਫੋਰਮ ਤ� ਪਦੈਾ ਹੋਈ ਊਰਜਾ, ਰਫਤਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾ-ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰ੍ਭਾਵ ਸਮਾਰੋਹ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
 
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਗਲੋਮਜ਼ੇ ਸਭਾਵਾਂ: 2017 ਦੀ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ, ਸਕਸੈਸ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ੋਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 
ਲੜੀ ਦਾ ਆਸਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗਲੱਬਾਤ ਕਿਮਊਨਟੀ ਮ�ਬਰਾ ਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾ ਂ ਨੰੂ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਸਯੁੰਕਤਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 
ਿਵਚਾਰਾ ਂ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਸਾਝਂੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇ
ਿਵੱਚ ਸੰਸਿ�ਤੀ-ਏਕੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਚਾਰ-ਿਵਮਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਅਸਤ ਕਰੇਗੀ– ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੁੱਿਖਅਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉ�ਜਲ 
ਗੁਆਂਢਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸਭਾ ਿਵੱਚ 20 ਤ� 25 ਤੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਲੋਕਲ 
ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 
ਡਾਕੂਮ�ਟਰੀ ਵੀਡੀਓ: ਸਕਸੈਸ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਕੂਮ�ਟਰੀ ਵੀਡੀਓ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ 
ਪਰ੍ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊ, ਨਵ� ਆਇਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਹ ਡਾਕੂਮ�ਟਰੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ -ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਾਕੂਮ�ਟਰੀ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਿਧਆਮਾਂ ਰਾਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਨਲਾਇਨ 
ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਤੇ ਗਰਾਸਰਟੂ ਆਊਟਰੀਚ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾ ਂਅਤੇ ਯੁਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
1973 ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸਕਸੈਸ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾ ਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਹੁ-ਸੱਿਭਅਕ 
ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਪਾੜੇ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਿਵੱਲਖਣਤਾ ਦੀ ਉਪਜ, ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵ� ਆਇਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਯੰਕਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਵਿਰਆਂ ਿਵੱਚ 
ਯੋਗਦਾਨ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਫਰੋਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ, ਅਤੇ ਹਾ-ਂਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਵਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
 
ਫੋਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.successbc.ca/communityforum ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
 
 
 

http://www.successbc.ca/communityforum

