Là người dân Victoria.
Và tự hào về điều đó.

Cách tiếp cận của
chúng tôi
Chiến dịch gắn kết xã hội của chúng tôi “Là người dân
Victoria. Và tự hào về điều đó.” khẳng định chất keo gắn
kết xã hội chúng ta – đó là giá trị chung của chúng ta.
Nó kể những cậu chuyện có thật về người dân Victoria, những người sống và
hít thở những giá trị này mỗi ngày.
Nó cho thấy khi những giá trị này không được chia sẻ, thì tiểu bang chúng ta
sẽ không có sự hòa hợp. Và nó chứng minh rằng Victoria không chỉ là nơi để
chúng ta sống.
Mà còn là điều gì đó hơn thế nữa - một nơi đặc biệt mà quý vị, bằng cách đóng
góp và hòa nhập, là một phần trong đó.

Tuyên ngôn Giá trị
Victoria
Các Giá trị của Victoria
Bản Tuyên ngôn Chính sách Đa văn hóa của Chính phủ Victoria được củng
cố bởi Tuyên ngôn Giá trị Victoria, một bộ giá trị chung khẳng định những gì
chúng ta kỳ vọng về bản thân mình, và những gì mà từng người dân Victoria
nên kỳ vọng về nhau.
Những giá trị này không thể thương lượng.
Cho dù quý vị ở nhà, ở nơi làm việc, khi đi thiện nguyện hay ở trong cộng
đồng, những giá trị này đã giúp cho Victoria trở thành một nơi tuyệt vời để
sống - và là một nơi mà tất cả chúng ta có thể tự hào.

Bản Tuyên ngôn Chính sách
Đa văn hóa của Chính phủ
Victoria được củng cố bởi
Tuyên ngôn Giá trị Victoria,
một bộ giá trị chung khẳng
định những gì chúng ta kỳ
vọng về bản thân mình, và
những gì mà từng người dân
Victoria nên kỳ vọng về nhau.

1. Một pháp luật cho tất cả
mọi người
Mọi người dân Victoria đều có trách
nhiệm, quyền lợi và được bảo vệ như
nhau trước pháp luật.

2. Không bao giờ chấp nhận
phân biệt đối xử
Mỗi người đều có trách nhiệm khuyến
khích sự hòa nhập và tham gia, và phản
đối việc tẩy chay, phân biệt chủng tộc và
mọi hình thức bạo lực.

3. Được tự do là chính mình
Mọi người đều được tự do là chính mình
và cảm thấy an toàn khi thành thật với
chính bản thân mình.

4. Cơ hội cho tất cả mọi người
Mỗi người dân Victoria cần được cung cấp
những hỗ trợ cần thiết để tận hưởng cách
sống của người dân Victoria.

5. Tất cả đều phụ thuộc vào
việc chúng ta đóng góp cho
một Victoria mà chúng ta có
thể tự hào
Chúng ta đều muốn những điều giống
nhau – cơ hội để phát triển, được ghi
nhận thành công, và gia đình và những
người thân yêu của chúng ta được an
toàn, bảo vệ và hạnh phúc.

vicandproudofit

Sáng kiến Chính sách
Cũng giống như việc Tuyên ngôn Giá
trị Victoria làm rõ những quyền lợi và
trách nhiệm mà chúng ta cùng chia sẻ,
Chính phủ có vai trò xây dựng một tiểu
bang Victoria bình đẳng và hòa hợp.
Chính sách này là một tập hợp các
sáng kiến được thiết kế để khuyến
khích mọi người dân Victoria đóng góp
và tham gia.
• 15 triệu đô-la để hỗ trợ những người
mới đến học tiếng Anh và tìm việc
làm.
• 4 triệu đô-la cho Quỹ Thể thao Đa
văn hóa, để mọi người dân Victoria
đều có cơ hội trở thành một phần của
ngành thể thao của tiểu bang chúng ta.
• Một chương trình giáo dục để đảm
bảo mọi người dân Victoria đều biết
về quyền lợi và trách nhiệm của mình
trước pháp luật.
• Những sáng kiến về kỹ thuật số và
công dân giúp người trẻ tuổi nhận biết
khi nào họ bị điều khiển trên mạng
hoặc đối mặt với chủ nghĩa cực đoan
trên mạng.
• Những sáng kiến về Quyền Tranh
luận để khuyến khích tranh luận dân
sự.
• Tuyển dụng Thông minh hơn để
giảm và ngăn chặn sự thiên vị vô thức
tại nơi làm việc.

Gặp gỡ những người dân
Victoria đầy tự hào và chia
sẻ câu chuyện của quý vị
proud.vic.gov.au là nơi những người
dân Victoria bình thường kể những câu
chuyện của họ về sự đóng góp và tham
gia.
Tìm hiểu thêm tại
www.proud.vic.gov.au

