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ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਕੌਸਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਲਵਾਦ ਦੇ ਸਵਰ ੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ੳਠਾਈ 

ਿਾਡੇ ਸ਼ਸਿਰ ਸਵੁੱਚ ਏਸਸ਼ਅਨ ਸਵਰੌਧੀ ਸਿਿੰਿਾ, ਤੌੜ-ਫੋੜ ਨੂਿੰ ਿਸਵਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
 

ਸਜਥੇ ਅਿੀਂ ਮਈ ਦੇ ਮਿੀਣੇ ਦਰੌਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਵੁੱਚ ਏਸਸ਼ਅਨ ਿੈਸਰਟੇਜ ਮਿੀਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਾਂ, ਉਥ ੇਿੀ 

ਸ਼ਸਿਰ ਨੂਿੰ ਇਿ ਿਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਿੈ ਸਕ ਿਾਡੇ ਸ਼ਸਿਰ ਸਵੁੱਚ ਏਸਸ਼ਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੌਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦੇਂ ਿੋਏ ਨਫ਼ਰਤ ਭਸਰਆਾਂ 

ਸਟੁੱਪਣੀਆਾਂ, ਭਿੰਨਤੌੜ ਅਤੇ ਸਿਿੰਿਾ ਦੀਆਾਂ ਘਟਣਾਵਾਾਂ ਵੁੱਧ ਗਈਆਾਂ ਿਨ। 
 

“ਸਿਟੀ ਆਫ ਰੀਕੌਂਸਿਲਅੇਸ਼ਨ (City of Reconciliation) ਿੋਣ ਵਜੋਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਿਲਵਾਦ ਤੇ ਸਵਤਕਰੇ ਦ ੇਸਵਰੌਧ ਸਵੁੱਚ, 

ਸਵਸਭਿੰਨਤਾਾਂ, ਸ਼ਮੂਸਲਅਤ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਿਮਾਜ ਦੇ ਿਾਰ ੇਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੋਣ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬਿੰਦ ਿੈ” ਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਿਾਧ ੂਜੌਨਿਟਨ 

ਨੇ ਆਸਿਆ। “ਤਿੰਦਰ ਿਤ ਭਾਈਚਾਰ ੇਿਥਾਸਪਤ ਅਤੇ ਪਰਫ ੁੱਲਤ ਿ ਿੰਦੇ ਿਨ ਜਦੌਂ ਿਾਰੇ ਕਮਉਸਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਿ ਸਵੁੱਚ, ਸਵਸਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ 

ਅਿੰਤਰ-ਿਸਬਆਚਾਰਕ ਿਮਝ ਲਈ ਿਸਤਕਾਰ, ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੁੱਕ ਮਜਬੂਤ ਭਾਵਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਅਨ ਭਵ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਸਕਿੇ ਨੂਿੰ ਵੀ 

ਅਿ ਰੁੱਸਿਅਤ ਮਸਿਿੂਿ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜਾਾਂ ਇਿ ਕੀ ਉਿ ਿਬਿੰਦਤ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਅਤੇ 

ਅਿੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਸਵਿ ੇਨਫਰਤ ਦੀਆਾਂ ਿਰਕਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਿੀਂ ਕਰਾਾਂਗੇ”। 
 

ਇਸਤਿਾਿ ਦਰਿਾਉਦਾਾਂ ਿੈ ਸਕ ਿਿੰਕਟ ਵੇਲੇ ਨਿਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵਤਕਰਾ ਵੁੱਧ ਜਾਦਾਾਂ ਿੈ। 

ਜਦੋਂ ਸਕ ਵੁੱਿ ੋਵਿਰ ੇਨਿਲਵਾਦ, ਸਵਸ਼ਵਾਿ-ਅਧਾਰਤ ਸਵਤਕਰ ੇਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਵੁੱਚ ਰਸਿਣ ਵਾਲੇ ਲੌਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਕਲਿੰਸਕਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਿੈ, ਿਾਰ ੇਜਗਤ ਸਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਿ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਕਰਕੇ, ਦ ਸਨਆਾਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਸਿਰਾਾਂ ਨੇ ਜ਼ੈਨੋਫੋਸਬਆ ਅਤੇ ਚੀਨੀ 

ਸਵਰੋਧੀ/ ਏਸਸ਼ਆਈ ਸਵਰੋਧੀ ਨਿਲਵਾਦ ਨੂਿੰ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ । 
 

ਵੈਨਕੂਵਰ ਪ ਸਲਿ ਸਵਭਾਗ (ਵੀਪੀਡੀ) ਸਪਛਲੇ ਕਈ ਿਫਸਤਆਾਂ ਤੌਂ ਏਸਸ਼ਅਨ ਸਵਰੋਧੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਸਰਿਾ ਿੈ। ਸਿਟੀ 

ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪ ਸਲਿ ਸਵਭਾਗ ਨਫ਼ਰਤ ਆਧਾਸਰਤ ਜ ਰਮ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਰਸੇਰਤ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਬਿ ਤ ਗਿੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾਾਂ ਿੈ।ਸਜਿੜਾ 

ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦ ੇਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਿੋਇਆ ਿੈ ਜਾਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜ ਰਮ ਦਾ ਗਵਾਿ ਿੈ, ਉਿਨੂਿੰ ਪ ਸਲਿ ਨੂਿੰ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਤਿਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 
 

“ਿਾਨੂਿੰ ਨਿਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵਤਕਰੇ ਨੂਿੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤੇ ਉਿ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜਦੌਂ ਤੇ ਸਜਥੇ ਵੀ ਉਿ 

ਵਾਪਰਦ ੇਿਨ”,ਸਿਟੀ ਦੀ ਆਰਟਿ, ਿਸਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਸਮਉਨਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਿੈਂਡਰਾ ਸਸ਼ਿੰਘ ਨੇ ਸਕਿਾ, ਜੋ ਸਕ ਇਿ 

ਸ਼ਸਿਰ ਦ ੇਿਭ ਤੌ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਸਰਕਾਾਂ ਦੀ ਿਿਾਇਅਤਾ ਪਰੋਰਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜਿੰਮੇਵਾਰ ਿਨ। “ਿਾਡ ੇਿਾਸਰਆਾਂ ਦੀ ਸਜਿੰਮੇਵਾਰੀ 

ਬਣਦੀ ਿੈ ਸਕ ਉਿ ਨਿਲੀ ਪੁੱਿਪਾਤ ਅਤੇ ਅਿਸਿਣਸ਼ੀਲ ਰਵੁੱਈਏ ਦ ੇਸਵਰ ੁੱਧ ਿੜੇ ਿੌਣ। ਅਿੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਸਵਿ ੇਆਪਣੇ 

ਸਵਸਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਸਰਆਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿੜੇ ਿਾਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਸਿਰ ਦੇ ਸਨਰਮਾਣ ਸਵੁੱਚ ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਯਗੋਦਾਨ ਨੂਿੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਿਾਾਂ। ਅਤੇ 

ਅਿੀਂ ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰਿਦ ੇਿਾਾਂ ਜੋ ਨਿਲਵਾਦ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿੰਬੇ ਿਮੇਂ ਤੌਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਨ”। 
 

ਕਸਮਉਨਟੀ ਿਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਸਿਲਕਦਮੀਆਾਂ: 
 

 ਵੀਪੀਡੀ ਦਾ ਡਾਇਵਰਿਟੀ, ਇਨਕਲ ਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਸਡਜਨਿ ਸਰਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਿੈਕਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਿ ਰੁੱਸਿਆ ਪਸਿਲਕਦਮੀਆਾਂ 

ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂਿੰ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਿਲੂਕ ਨੂਿੰ ਿਿੰਬੋਸਧਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਪੁੱਿਪਾਤ ਅਤੇ 

ਨਫ਼ਰਤ ਦ ਆਰਾ ਪਰੇਸਰਤ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਦਾ ਿੈ । 
 

 ਰੈਸਜ਼ਸਲਅਨਿ ਬੀ ਿੀ ਏਨਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੇਟਵਰਕ ਕਸਮਉਸਨਟੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟਰ ੇਨਸਗਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 

ਿੈ ਤਾਾਂ ਸਕ ਭਸਵੁੱਿ ਸਵੁੱਚ ਿੋਣ ਵਾਸਲਆ ਨਿਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਨ ਿੰ ਰਸੋਕਆ ਜਾ ਿਕੇ। 
 

https://vancouver.ca/police/organization/public-affairs/diversity-indigenous-relations/faqs-diversity-aboriginal-policing.html
https://vancouver.ca/police/organization/public-affairs/diversity-indigenous-relations/index.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/multiculturalism-anti-racism/anti-racism/resiliencebc


 ਮੋਜ਼ੇਕ (MOSAIC) ਕਈ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਸਜਵੇਂ ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਵਕਾਲਤ, ਨਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ, 

ਏਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਕੳ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਲਈ ਿਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਿਿਾਇਤਾ । 
 

 ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਸਸ਼ਅਨ ਸਫਲਮ ਫੈਿਸਟਵਲ ਨੇ  ਇਕ ਮਲਟੀ ਮੀਸਡਆ ਮ ਸਿੁੱਮ ‘ਐਸਲਮੀਨੇਟ’ (elimin8hate)  ਦੀ 

ਸ਼ ਰ ਆਤ ਕੀਤੀ  ਿੈ ਤਾਾਂ ਸਕ  ਏਸਸ਼ਅਨ-ਕਨੇਸਡਅਨਾਾਂ ਸਵਰ ੁੱਧ ਨਿਲੀ ਿਮਸਲਆਾਂ ਨੂਿੰ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਜਨਤਕ ਘੌਸ਼ਣਾਵਾਾਂ ਸਵੁੱਚ 

ਬਦਸਲਆ ਜਾ ਿਕੇ। 
 

ਿਿੰਪਾਦਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਨੌਟ: 1 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂਿੰ, ਏਸਸ਼ਅਨ ਿੈਸਰਟੇਜ ਮਿੀਨੇ ਦ ੇਉਧਘਾਟਣ ਅਤੇ ਵਰਚ ਅਲ ਏਕਿਪਲੋਰਏਸਸ਼ਅਨ 

(explorASIAN) ਦੇ ਆਰਿੰਬ ਦ ੇਿਿੰਕੇਤ ਲੇਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਿਾਲ ਨੂਿੰ ਲਾਲ ਰਿੰਗ ਸਵੁੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਿ ਮੌਕੇ ਨੂਿੰ 

ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਸਿਮਿ (VAHMS) ਸਿਟੀ ਿਾਲ ਦੀਆਾਂ ਉਤਰੀ ਪੌਸੜਆਾਂ ਉਤੇ ਫੇਿਬ ਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ 

ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੁੱਧਾ ਪਰਿਾਰਣ ਕਰੇਗਾ - ਵੇਰਵੇ ਏਕਿਪਲੋਰਏਸਸ਼ਅਨ (explorASIAN) ਦੀ ਵੈਬਿਾਇਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਨ। 
 

ਮੀਸਡਆ ਿਿੰਪਰਕ:  

ਸਿਸਵਕ ਇਾਂਗੇਜਮੈਂਟ ਏਿੰਡ ਕੌਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨਜ਼ 
604.871.6336 

media@vancouver.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mosaicbc.org/services/settlement/legal-advocacy-program/
https://www.mosaicbc.org/services/settlement/students/
https://www.mosaicbc.org/services/settlement/lgbtq/
https://www.mosaicbc.org/services/counselling/multicultural-victim-services/
https://www.facebook.com/explorASIAN/?ref=br_rs
https://explorasian.org/2020/04/17/our-virtual-opening-ceremony-illumination-of-city-hall/
mailto:media@vancouver.ca

