ِمن فكتوريا .و فخورون بذلك.
نهجنا
“من فكتوريا.
تؤكد حملة التماسك اإلجتماعي الخاصة بنا ِ
وفخورون بذلك ”.ال ِغراء الذي يجعل مجتمعنا متماسكا ً سويا ً -
قيمنا المشتركة.
تبرز قصص أشخاص حقيقيين من فيكتوريا الذين يعيشون ويتنفسون هذه القيم كل يوم.
إنها ِ
وهي تبيّن أنه عندما ال يجري تقاسم هذه القيم ،فإن تناغم واليتنا يصبح غير متماسك .كما
تثبت أن فيكتوريا ليست مجرد المكان الذي نعيش فيه.
إنه شيء أكثر من ذلك بكثير  -وهو المكان الذي ،من خالل المساهمة واإلنتماء ،فإنكم جزء
من شيء مميز.

بيان القيّم الفيكتوري
قيّم فيكتوريا
يرتكز بيان سياسة التعددية الثقافية لحكومة فيكتوريا على بيان القيّم الفيكتوري ،وهو
مجموعة من القيّم المشتركة التي تؤكد ما نتوقعه من أنفسنا ،وما يجب على الجميع في
فيكتوريا أن يتوقعوه من بعضهم البعض.
هذه القيّم غير قابلة للتفاوض.
سواء في البيت أو في العمل أو خالل العمل التطوعي أو في المجتمع ،فإن هذه هي القيّم
التي تجعل فيكتوريا مكانا ً رائعا ً للعيش فيه  -ومكانا ً يمكننا جميعا ً أن نفخر به.

يرتكز بيان سياسة التعددية الثقافية
لحكومة فيكتوريا على بيان القيّم
الفيكتوري ،وهو مجموعة من القيّم
المشتركة التي تؤكد ما نتوقعه من
أنفسنا ،وما يجب على الجميع في
فيكتوريا أن يتوقعوه من بعضهم
البعض.

 .1قانون واحد للجميع
لدى الجميع في فيكتوريا نفس الحقوق والمسؤوليات
والحماية بموجب القانون.

 .2التمييز غير مقبول أبدا ً
كل شخص لديه مسؤولية تعزيز االندماج والمشاركة
ونبذ اإلقصاء والعنصرية وجميع أشكال العنف.

 .3حرية ان تكون نفسك

مبادارت السياسة
ومثلما أن بيان القيّم الفيكتوري يبيّن بوضوح
الحقوق والمسؤوليات التي نشارك بها جميعنا،
فإن لدى الحكومة أيضا ً دورا ً في بناء فيكتوريا
عادلة ومتناغمة.
وتشمل السياسة مجموعة من المبادرات الرامية
إلى تشجيع الجميع في فيكتوريا على المساهمة
واإلنتماء.

كل شخص حر في أن يكون نفسه ويشعر باألمان في
أن يكون صادقا ً لنفسه.

•  15مليون دوالر لمساعدة الوافدين الجدد
على تعلم اللغة االنجليزية والعثور على وظيفة.

 .4فرصة عادلة للجميع

• صندوق رياضي متعدد الثقافات مقداره 4
ماليين دوالر ،حتى يحصل كل شخص في
فيكتوريا على فرصة أن يكون جزءا ً من واليتنا
الرياضية.

ينبغي إعطاء كل شخص في فيكتوريا الدعم الذي
يحتاج إليه للتمتع بالطريقة الفيكتورية في الحياة.

 .5األمر متروك لنا جميعا ً للمساهمة
في فيكتوريا التي يمكننا أن نكون
فخورين بها

نحن جميعا ً نريد أشياء مماثلة  -الفرصة لإلزدهار،
لإلعتراف بنجاحاتنا ،وأن تكون أسرنا وأحبائنا في
أمان وسعادة.

• برنامج تعليمي لضمان بأن الجميع في فيكتوريا
على بيّنة من حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب
القانون.
• مبادرات القراءة والكتابة والمواطنة
اإللكترونية لمساعدة الشباب معرفة متى يت ّم
التالعب بهم على االنترنت أو متى يواجهون
التطرف عبر اإلنترنت.
• مبادرات الحق في النقاش لتعزيز النقاش
المهذّب.
• توظيف األذكى للحد ومنع التحيز الالوعي في
مكان العمل.

vicandproudofit

قابلوا أشخاص فخورين من فيكتوريا
وشاركوا في قصتكم
يبرز موقع  proud.vic.gov.auأشخاص عاديين
من فيكتوريا يروون قصص المساهمة واالنتماء
الخاصة بهم.
إعرفوا المزيد في
www.proud.vic.gov.au

