
A B E T TER  WAY  FORWARD:  ਓ ਨ ਟੈ ਰ ੀ ਓ ਦ ੀ 3-ਸ ਾ ਲ ਾ ਜ ਾ ਤ ੀ ਵ ਾ ਦ-ਵ ਵ ਰੋ ਧ ੀ 
ਕ ਾ ਰ ਜ ਨ ੀ ਤ ੀ ਯੋ ਜ ਨ ਾ ਵ ਵੱ ਚ ਸ ਰ ਕ ਾ ਰ ੀ ਨ ੀ ਤ ੀ ਆਂ,  ਫੈ ਸ ਵ ਲ ਆਂ ਅ ਤੇ ਕ ਾ ਰ ਜ ਕ ਰ ਮ ਾਂ ਵ ਵੱ ਚ 

ਯੋ ਜ ਨ ਾ ਬੱ ਧ ਜ ਾ ਤ ੀ ਵ ਾ ਦ ਨੰੂ  ਟ ੀ ਚ ਾ ਬ ਣ ਾ ਇ ਆ ਵ ਿ ਆ ਹੈ,  ਤ ਾਂ ਜੋ  ਹ ਰੇ ਕ ਵ ਵ ਅ ਕ ਤ ੀ ਆ ਪ ਣ ੀ ਵ ਵ ਸ਼ੇ ਸ਼ 
ਸ ਮ ਰੱ ਥ ਾ ਦ ਾ ਫ ਾ ਇ ਦ ਾ ਲੈ ਸ ਕੇ  ਅ ਤੇ ਸ ਮ ਾ ਜ ਵ ਵੱ ਚ ਪੂ ਰ ੀ ਤ ਰ੍ਹ ਾਂ  ਆ ਪ ਣ ੀ ਭ ਾ ਿ ੀ ਦ ਾ ਰ ੀ ਵ ਨ ਭ ਾ ਸ ਕੇ । 

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਤੀਵਾਦ – ਇਸ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬਲੈਕ ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ, ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ, 
ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਿੁਵਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਤੀਵਾਦ – ਸਾਡੇ 
ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਵੱਚ ਿਵਹਰਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵਿਆ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰੂਰੀ 
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਾਪਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ 
ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ 3-ਸਾਲਾ 
ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ 
ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ

FORWARD
A BETTER WAY

/  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟੇ 
ਦਾ ਸੰਿ੍ਵਹਣ ਫ੍ੇਮਵਰਕ ਅਤੇ 
ਿਾਈਡਲਾਈਨਾਂ  
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟੇ ਦੇ ਜਾਤੀ-
ਆਧਾਵਰਤ ਡੇਟਾ ਸੰਿ੍ਵਹਣ, ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਰਪੋਰਵਟੰਿ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ 
ਆਧੁਵਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
 
/  ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਪ੍ਭਾਵ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਫ੍ੇਮਵਰਕ  
ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ 
ਲਿਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 
ਅਣਜਾਣੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ 
ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਵਕਵੇਂ 
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ 
ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਨੀਤੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ 
ਮੁਲਾਂਕਣ

ਸਵਥਰਤਾ ਅਤੇ 
ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਜਨਤਕ ਵਸੱਵਖਆ 
ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਤਾ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 
ਸਵਹਯੋਿ

/  ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਕਨੰੂਨ:   
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਸਤਾਵਵਤ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਵਨਰੰਤਰ 
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਅਿਾਂਹ ਵਧਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਜ,ੋ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਵਿਆ, ਤਾਂ 
ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸੰਿਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ-ਸਬੰਧੀ 
ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦ-
ਵਵਰੋਧੀ ਪ੍ਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫ੍ੇਮਵਰਕ ਵਮਆਰਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ 
ਦੇਵੇਿਾ। ਪ੍ਸਤਾਵਵਤ ਕਨੰੂਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 
ਕਈ-ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆ,ਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਟੀਵਚਆਂ, ਜਨਤਕ ਵਰਪੋਰਵਟੰਿ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਿਾ।  

/  ਪ੍ਿਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ: 
ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜੋ Better Way Forward ਦੇ 
ਵਨਰੰਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੱਖੇ 
ਿਏ ਪਾਠ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

/  ਟੀਚਾ ਆਧਾਵਰਤ ਜਨਤਕ 
ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਤਾ 
ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ 
ਸਮਝ ਨੰੂ ਿਵਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਲੈਕ-
ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ, ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਜਾਤੀਵਾਦ-
ਵਵਰੋਧੀ, ਐਟਂੀ ਸੈਮੀਵਟਜਮ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ 
ਅਤੇ ਜਾਤੀਅਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਸੱਖ, 
ਦੇ ਵਵਰੱੁਧ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ 
ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ 
ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਵ ਦੀ 
ਵਬਹਤਰ ਸਮਝ ਲਈ, ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਜਨਤਕ ਵਸੱਵਖਆ ਨੰੂ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ 
ਿਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਿਠਨਾਂ 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ।

/  ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ 
ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਮੂਹ    
ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਵਹਯੋਿ ਦੇਣ 
ਲਈ, ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਭਾਵਮਈ ਅਨੁਭਵਾਂ 
ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਵਵਸਾਇਕ 
ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਰੰਤਰ ਿੱਲਬਾਤ ਨੰੂ 
ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। 

/  ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਟੂਲਸ, 
ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ੍ੇਮਵਰਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ 
ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ 
ਵਲਆਉਣ ਲਈ।

A  B E T T E R  WAY  F O R WA R D :  ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ 3-ਸਾਲਾ ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਿਵਾਈ 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 
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ਪੂਰੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣਾ ਜਰੂਰੀ 
ਹ,ੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਵਥਤੀ ਲਈ 
ਅਨੁਕੂਲ ਵਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ 
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਿਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ  

/  ਬਲੈਕ-ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ 
ਕਾਰਜਨੀਤੀ 
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਬਲੈਕ ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧ 
‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਜਵੇਂ ਬਾਲ ਕਵਲਆਣ, 
ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਨਆਂ, ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ 
ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਕ,ੇ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ 
ਨਾਲ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ।

/  ਸੁਦੇਸ਼ੀ-ਕੇਂਦਵਰਤ ਜਾਤੀਵਾਦ-
ਵਵਰੋਧੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ  
ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 
ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਿਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੰੂ ਟੀਚਾ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਿ 
ਨਾਲ ਵਵਕਵਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।  

/  ਓਨਟੈਰੀਓ ਪਬਵਲਕ ਸਰਵਵਸ 
(OPS) ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਵਰੋਧੀ 
ਕਾਰਜਨੀਤੀ  
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਵਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਦੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 
ਅਤੇ OPS ਵਵੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲਸ, ਜੁਿਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਵਤਆਰ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ।

ਅਬਾਦੀ-ਵਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਜਾਤੀਵਾਦ-
ਵਵਰੋਧੀ 
ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ



Ontario.ca/antiracism

Printed in Ontario, Canada on recycled paper.
© Queen’s Printer for Ontario, 2017.  ISBN 978-1-4606-9656-9

P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

Y
 H

A
S

N
A

IN
 D

A
T

T
U




Accessibility Report


		Filename: 

		AR-2001_ARD_summary_translation Punjabi.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
