Viktoryalıyım. Ve bundan
gurur duyuyorum.

Yaklaşımımız
“Viktoryalıyım. Ve bundan gurur duyuyorum”
sosyal kaynaşma kampanyamız, toplumumuzu bir
arada tutan zamkı, yani paylaşılan değerlerimizi,
yeniden doğrulamaktadır.
Her gün bu değerleri yaşayan ve soluyan gerçek Viktoryalıların hikayelerini
içerir.
Bu değerler paylaşılmadığında eyaletimizin uyumunun gevşediğini
gösterir. Ve Viktorya’nın sadece yaşadığımız bir yer olmadığını kanıtlar.
Bundan daha fazla bir şeydir; katkıda bulunarak ve ait olarak, özel bir şeyin
parçası olduğunuz bir yerdir.

Viktoria Değerleri
İfadesi
Victoria’nın değerleri
Viktorya Hükümeti’nin Çokkültürlülük Politikası Bildirgesine, kendimizden
beklediklerimizi ve her Viktoryalının birbirlerinden beklediklerini
doğrulayan paylaşılan bir değerler paketi olan Viktorya Değerler İfadesi
destek oluşturur.
Bu değerler tartışılamaz.
Evde olsun, iş yerinde olsun, gönüllü olarak bir iş yaparken veya toplum
içinde, Viktorya’yı yaşanabilecek harika ve hepimizin gurur duyacağı bir yer
yapan bu değerlerdir.

Viktorya Hükümeti’nin
Çokkültürlülük Politikası
Bildirgesine, kendimizden
beklediklerimizi ve her
Viktoryalının birbirlerinden
beklediklerini doğrulayan
paylaşılan bir değerler paketi
olan Viktorya Değerler İfadesi
destek oluşturur.

1. Herkes için tek yasa
Tüm Viktoryalılar yasa kapsamında aynı
sorumluluklara, haklara ve korumaya
sahiptir.

2. Ayırım asla kabul
edilemez
Herkes dahil olmayı ve katılımı
ilerletme ve hariç tutulmayı, ırkçılığı
ve tüm şiddet türlerini reddetme
sorumluluğuna sahiptir.

3. Kendiniz olma özgürlüğü
Herkes kendisi olmada ve kendilerine
sadık kalmada kendisini güvenlikli
hissetmede özgürdür.

Politika Girişimleri
Viktorya Değerler İfadesi, her
birimizin paylaştığı hakları ve
sorumlulukları açıkça belirttiği gibi,
Hükümetin de dürüst ve uyumlu bir
Viktorya’yı inşa etmekte rolü vardır.
Politika, tüm Viktoryalıları katkıda
bulunmaya ve ait olmaya özendiren
bir dizi girişimi içerir.
• Yeni gelenlere İngilizce
öğrenmeleri ve iş bulmaları
amacıyla yardım için 15 milyon dolar.
• Her Viktoryalının sporcu
eyaletimizin bir parçası olması
olanağına erişmesi için 4 milyon
dolarlık Çokkültürlü Spor Fonu.

Her Viktoryalıya, Viktorya’nın yaşam
biçiminden keyif alması için ihtiyacı
olan destek verilmelidir.

• Tüm Viktoryalıların, yasa
çerçevesindeki haklarından ve
sorumluluklarından haberdar
olmasını sağlamak için bir eğitim
programı.

5. Gurur duyabileceğimiz
bir Viktorya’ya katkıda
bulunmak hepimize
kalmıştır

• Gençlere, çevrim içinde idare
edildiklerinin veya çevrimiçi
aşırılığı ile karşılaştıklarının farkına
varmalarında yardım için dijital
okumayazma ve yurttaşlık
girişimleri.

4. Herkes için adalet

Hepimiz benzer şeyler isteriz; başarılı
olma fırsatı, başarılarımızın tanınması
ve ailelerimizin ve sevdiklerimizin
güvenlikli, emniyetli ve mutlu olmaları.

vicandproudofit

• Uygarca tartışmayı teşvik etmek için
Tartışma Hakkı girişimleri.
• İşyerinde bilinçsiz önyargıyı
azaltmak ve önlemek için Akıllıca İşe
Alma.

Gururlu Viktoryalılarla
Tanışın ve öykünüzü
paylaşın
proud.vic.gov.au katkı ve aidiyet
öykülerini anlatan sıradan
Viktoryalıları yayınlar.
www.proud.vic.gov.au
sitesinde daha fazlasını öğrenin

