
 

 

 
Pangangalagaan ng Ating mga Komunidad, Pagpapanatili ng 

Ating Magkaka-ugnay na Pinangangalagahan 
Isang Pangtitipong Pangkomunidad Tungkol sa Immigrasyon at Diskriminisyon 

sa Lahi 
Sa Pebrero 22, 2017, ang S.U.C.C.E.S.S. ay magpa-anyaya ng isang pagtitipon pang komunidad sa 
pakikipagtulungan ng mga organisasyon na nakatuon sa pag-aalis ng diskriminasyon sa lahi dito sa British 
Columbia, na nagtatampok ng isang pangunahing talumpati sa pamamagitan ng kanyang Kamahalan na si Artur 
Wilczynski, ang Ambassador sa Canada ng bansang Norway. 

Ang pagtitipon na ito ay paninindigang labanan ang mga kamakailan lamang na pangyayaring  diskriminasyon sa 
lahi laban sa mga bagong dating at ang mga nakakapag-bagabag ng mga insidente ng pagkukutya at panglalait o 
panglalapastangan sa lahi; at mga sentimiento na nakarating sa media; at inilantad ang kanilang mga epekto nito 
sa mga bagong dating, mga immigrante at at mga datihang residente. Mga magkakatunggaling samahan, mga 
namumuno at mga komunidad ay iniimbitahan na sumali sa mga pagsasang-ayon ng aming mga ibinahaging 
mga kahalagahan at pagbibigay pansin sa mga makasaysayang kontribusyon ng mga dayuhan sa kasaganaan at 
kaunlaran ng BC. 

Parehong tutulungan ng pagtitipon ang panata ng lunsod ng Vancouver sa 101 Araw na Aksyon (101 Days of 
Action) Laban sa Diskriminasyon ng Vancouver, at ang mga aspirasyon ng BC na maging "isang inklusibong 
kapaligiran para sa lahat ng kultura na nagdiriwang ng kanilang pagkakaiba-iba at tumangging magparaya sa 
pagsuklam at kapootan laban sa lahi," ayon kay Teresa Wat, ang Ministro ng International Trade at Ministro na 
Responsable para sa Asia Pacific Strategy and Multiculturalism. 

Ang pangunahing talumpati ni Ambassador Wilczynski ay pangunahan sa pamamagitan ng isang lupon ng mga 
eksperto na lalahok sa isang pangka-alamang usapan tungkol sa diskriminasyon sa lahi sa ating mga komunidad, 
ang kanilang mga makasaysayang kabuluhan, kung paano ang mga lokal na komunidad ay maaaring pasaganain 
ang paglulunas mula sa rasismo, at ang kahalagahan ng mga immigrante sa lalawigan. Ang pangunahing 
talumpati ay masusundan ng isang napagaang pananawagan sa pagkilos upang pagyamanin ang integrasyon, 
pagsasama at pagpapanatiling panlipunan. 

Ang pagtitipon na ito ay magaganap sa wikang ingles. 

Adyenda | Miyerkules, Pebrero 22, 2017 
Lugar: UBC Robson Square 
 
1:30 pm:  Lupon ng mga Magsasalita, kabilang: 

● Dr. Gurdeep Parhar 
● Chief Dr. Robert Joseph 
● Dr. Robert Krell 
● Senator Yuen Woo Pau 
● Mrs. Christine Brodie 
● Ms. Judith Bosire 
● Ms. Sarah Al-Qaysi 
● Mr. Travis Chen 

 
4:00 pm:  Pangunahing Talumpati ng Kanyang Kamahalan:  

Artur Wilczynski, Ambassador sa Canada ng bansang Norway 
 

4:45 pm: Tulungang Usapan  para sa Panawagang Pagkilos (Call for Action) 
 
5:30 pm: Salu-salong Pagdiriwang 



 

 

Pananatili ng mga Hakbangin: 
Upang sang-ayunan ang gawain ng S.U.C.C.E.S.S. at ang kanyang mga kapatirang komunidad na magmumula 
sa Pagtitipon, ang S.U.C.C.E.S.S. ay maglulunsad ng dalawang mga hakbangin. Ang layunin ay upang matiyak 
ang sigasig, tuluyang pagtataguyod, at mga hakbang at pagkilos na magmumula sa Pagtitipon ay magpapatuloy 
na magkaroon ng isang pangmatagalang epekto sa kabila ng kaganapan mismo at maaaring ibahagi sa buong 
komunidad sa British Columbia. 
 
Talahanayang Pangkomunidad:  
Sa tagsibol ng 2017, ang S.U.C.C.E.S.S. ay ilulunsad ang isang serye ng mga Talahanayang Pangkomunidad sa 
mga komunidad ng buong Metro Vancouver. Itong mga inakay na pag-uusap ay titipunin ng mga miyembro ng 
komunidad at magbibigay ng isang plataporma para sa kanila upang ibahagi at sumalamin sa kanilang mga 
saloobin tungkol sa pagkakaiba-iba at pagsasama, habang tumutuon ang mga ito sa makapukaw na pag-iisip sa 
mga talakayan tungkol sa integrasyong kultural sa ating komunidad - upang bumuo ng ligtas, malakas at 
napaliwanagang lipunan. Ang bawat sesyon ng talahanayan ay magkakaroon ng isang kapasidad ng 20 
hanggang 50 kalahok at sa paanyaya ng isa sa mga lokal na tanggapan ng S.U.C.C.E.S.S. o ibang komunidad 
na madaling mapuntahan. 
 
Dokumentaryong Pelikula: Ang S.U.C.C.E.S.S. ay lilikha ng isang katangi-tanging uri ng dokumentaryong 
pelikula, na nagtatampok ng mga panayam sa mga kilalang at iginagalang immigrante, tungkol sa halaga ng mga 
bagong dating at ang mga kontribusyon ng mga dayuhan sa ating mga komunidad. Ang dokumentaryo ay isang 
mahalagang pamamaraan upang makipag-ugnayan sa ating mga komunidad - kabilang ang mga nasa 
eskuwelehang sekondarya at lampas-sekondaryang mga estudyante - upang mas mahusay na maunawaan ang 
mahalagang tungkulin ng mga immigrante sa pagtatayo ng ating mga komunidad. Ang dokumentaryo ay 
ipinamamahagi sa pamamagitan ng maramihang pamulan kabilang ang isang espesyal na pagkikilatis ng pelikula 
na ilulunsad, pangkomputer at mga pamulang pang sosyal media, at katutubong pag-aakay sa pamamagitan ng 
sekondaryang paaralan at mga unibersidad. 
 
Itinatag noong 1973, ang S.U.C.C.E.S.S. ay isa sa mga pinakamalaking ahensiya ng panlipunang serbisyo sa 
BC. Sa pamamagitan ng isang pangarap ng isang pandaigdig ng mga pangkaramirang kultural, pagkaka-
ugnayan, ang aming misyon ay upang bumuo ng mga ugnayan, mag-ani ng pagkakaiba-iba, at mapa-unlad ang 
integrasyon. Bilang karagdagan sa paghahatid ng isang pinagsama-samang hanay ng mga serbisyo sa mga 
bagong dating at mga matatagal ng mga residente, kami din ang nagbibigay ng katungkulan sa mga 
konsultasyon sa pamahalaan, magsagawa ng mga pagtitipon ng komunidad at mga nagaganap o pangyayari, at 
tagataguyod para sa positibong pagbabago ng mga patak 
 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Pagtitipon, puntahan ang www.successbc.ca/communityforum. 
 
 

http://www.successbc.ca/communityforum

