ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਮਾਣ

ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ
ਸਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ
ਮਾਣ।” ਉਨ੍ ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂ ੰ
ਇੱਕਜੁਟ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ – ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ
ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕੁ ਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਕੇ ਅਤੇ
ਅਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹੋ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦਾ
ਬਿਆਨ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ
ਵਿਕਟੋਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ
ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਤੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂ ੰ
ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ – ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ
ਅਧਾਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦਾ
ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਸਮੂਹ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂ ੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਤੋਂ
ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

1. ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਕਨੂ ੰਨ
ਕਨੂ ੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋ
ਬਰਾਬਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜਤਾਂ ਹਨ।

2. ਭੇਦਭਾਵ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂ ੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂ ੰ
ਨਕਾਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

3. ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਹਰੇਕ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ
ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ।

4. ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਹਰੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ ਨੂ ੰ ਉਹ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੂ ੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

5. ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੁ ੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਜਿਸ ਉਪਰ ਅਸੀਂ
ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ
ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ – ਵਧਣ
ਫੁ ੱਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂ ੰ ਪਛਾਣ
ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਹਿਫੂ ਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ।

ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕਾਂ
ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂ ੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਏਕਤਾਪੂਰਣ ਰਾਜ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂ ਮਿਕਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ
ਨੂ ੰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆਈ ਲੋ ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਅਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਵਾ
ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ
ਅਤੇ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ
ਲਈ $15 ਮਿਲੀਅਨ
• $4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸਪੋਰਟਸ
ਫੰਡ, ਤਾਂਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆਈ ਨੂ ੰ ਖੇਡਕੂ ਦ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆ
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆਈ ਲੋ ਕ ਕਨੂ ੰਨ
ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
• ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ
ਪਹਿਲ ਤਾਂਜੋ ਜੇਕਰ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਇਨ
ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂ ੰ
ਆਨਲਾਇਨ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
• ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂਜੋ
ਸਿਵਿਲ (ਨਾਗਰਿਕ) ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਭਰਤੀਆਂ
ਤਾਂਜੋ ਕੰਮ ਤੇ ਅਚੇਤੇ ਹੀ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨੂ ੰ ਘਟਾਇਆ
ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

vicandproudofit

ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ
proud.vic.gov.au ‘ਚ ਆਮ ਵਿਕਟੋਰੀਆਈ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਪਣ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ।
www.proud.vic.gov.au ਤੇ ਵਧੇਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ

