
A B E T TER  WAY  FORWARD:  K Ế HOẠCH CHIẾN LƯỢC CHỐNG PHÂN 
BIỆ T CHỦNG TỘC TRONG 3 Năm của Ontario nhắm mục tiêu đến phân biệt 

chủng tộc có hệ thống trong các chính sách, quyết định và chương trình của chính phủ để 
mọi người có thể phát huy tiềm năng riêng của họ và tham gia đầy đủ vào xã hội. 

Phân biệt chủng tộc có hệ thống - bao gồm phân biệt chủng tộc đối với người Da Đen, 
phân biệt chủng tộc đối với Người Bản Địa, Làn Sóng Bài Hồi Giáo và những trường hợp 
phân biệt chủng tộc tại các cộng đồng bị phân biệt khác - đã ăn sâu vào đời sống hằng 
ngày của chúng ta và các tổ chức mà chúng ta dựa vào để thực hiện các dịch vụ công 
quan trọng. Điều đó tạo ra khoảng cách xa hơn giữa nhóm người có đặc quyền và nhóm 
gặp hoàn cảnh khó khăn. Điều này là không thể chấp nhận được, và chúng ta cần phải 
thay đổi cách chúng ta làm và phá vỡ rào cản để tiến đến bình đẳng chủng tộc.

Kế Hoạch Chiến Lược 

Chống Phân Biệt Chủng Tộc 

Trong 3 Năm của Ontario

FORWARD
A BETTER WAY

/  Khuôn Khổ và Hướng Dẫn Thu 
Thập Dữ Liệu Chủng Tộc Tách Biệt   
củng cố và chuẩn hóa quy trình thu thập, 

phân tích dữ liệu về chủng tộc và báo cáo 

công khai dữ liệu tách biệt của chính phủ 

và các tổ chức. 

 
/  Khuôn Khổ Đánh Giá Ảnh Hưởng 
của Chống Phân Biệt Chủng Tộc  
chủ động lường trước và loại bỏ thành kiến 

theo tiềm thức bằng cách kiểm tra xem các 

nhóm Người Bản Địa và nhóm bị phân biệt 

chủng tộc khác nhau có thể bị ảnh hưởng 

như thế nào bởi các chương trình và chính 

sách của chính phủ và các tổ chức.

Chính Sách, 
Nghiên Cứu và 
Đánh Giá

Tính Bền Vững và 
Trách Nhiệm Giải 
Trình

Giáo Dục và 
Nhận Thức Công 
Cộng

Hợp Tác Cộng 
Đồng

/  Pháp Chế Chống Phân Biệt 
Chủng Tộc  
tạo điều kiện cho cam kết liên tục của 

chính phủ về chống phân biệt chủng tộc 

thông qua một dự luật, trong đó, nếu được 

thông qua, sẽ cho chính phủ thẩm quyền 

quy định tổ chức phải sử dụng các tiêu 

chuẩn thu thập dữ liệu liên quan đến chủng 

tộc và khuôn khổ đánh giá tác động của 

chống phân biệt chủng tộc. Dự luật này 

cũng sẽ cung cấp các sáng kiến về chống 

phân biệt chủng tộc, các mục tiêu đo lường 

được, báo cáo công khai và tham vấn cộng 

đồng thông qua các kế hoạch chiến lược 

nhiều năm có thể gia hạn.  

/  Báo Cáo Công Khai về Tiến Độ
Cho thấy những kết quả liên tục của “A 

Better Way Forward” và chia sẻ bài học kinh 

nghiệm.

/  Giáo Dục và Nhận Thức Công 
Cộng Có Mục Tiêu  
nâng cao nhận thức của mọi người về nhiều 

hình thức phân biệt chủng tộc, bao gồm cả 

phân biệt chủng tộc đối với người Da Đen, 

người Bản Địa, chủ nghĩa bài Do Thái, Làn 

Sóng Bài Hồi Giáo và các hình thức phân 

biệt chủng tộc khác đối với các nhóm phân 

biệt chủng tộc chẳng hạn như Sikh.

Như một phần của công việc này, các tổ 

chức cộng đồng sẽ tham gia để hiểu rõ hơn 

về nguyên nhân và tác động của Làn Sóng 

Bài Hồi Giáo, phát triển giáo dục công cộng 

cho các học sinh sinh viên và tìm hiểu dữ 

liệu thu thập và ấn phẩm về các vụ việc về 

Làn Sóng Bài Hồi Giáo được báo cáo.

/  Nhóm Tham Vấn Chống Phân 
Biệt Chủng Tộc của Bộ Trưởng    
thúc đẩy đối thoại thường xuyên với các đối 

tác cộng đồng và đại diện doanh nghiệp về 

chống phân biệt chủng tộc và chuyên môn 

cụ thể theo lĩnh vực cũng như kinh nghiệm 

sống, để hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch. 

/  Hội Nghị Chống Phân Biệt Chủng 
Tộc
tập hợp các nhà nghiên cứu, các đối tác 

cộng đồng, các chuyên gia và nhà hoạch 

định chính sách để trao đổi kiến thức và 

đánh giá công cụ, chiến lược và khuôn khổ 

chống phân biệt chủng tộc của chính phủ.

A  B E T T E R  WAY  F O R WA R D :  KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CHỐNG PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC 
TRONG 3 Năm của Ontario sẽ do Giám Đốc Chống Phân Biệt Chủng Tộc của Ontario chỉ đạo. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:  

ontario.ca/antiracism

Giải quyết nạn phân biệt chủng tộc cho tất 

cả mọi người là cần thiết, nhưng chúng ta 

không thể có biện pháp tiếp cận phù hợp 

cho tất cả nhóm đối tượng. Điều thiết yếu 

là giải quyết sự bất bình đẳng không tương 

xứng mà một số cộng đồng đang đối mặt.  

/  Chiến Lược Chống Phân Biệt 
Chủng Tộc đối với Người Da Đen 

giải quyết nạn phân biệt chủng tộc đối với Người 

Da Đen trong các lĩnh vực cụ thể, như phúc lợi, 

giáo dục và tư pháp cho trẻ em, bằng cách áp 

dụng triệt để các sáng kiến của đối tác và chính 

phủ và đặt ra các mục tiêu đo lường được để 

báo cáo công khai.

/  Chiến Lược Chống Phân Biệt 
Chủng Tộc Tập Trung vào Người 
Bản Địa  
được phát triển dựa trên sự hợp tác với các 

đối tác là Người Bản Địa để nhắm đến nạn 

phân biệt chủng tộc có hệ thống đối với 

người Bản Địa, chứng minh cam kết hòa 

giải của chính phủ.  

/  Chiến Lược Chống Phân Biệt 
Chủng Tộc với Dịch Vụ Công Cộng 
Ontario (OPS)  
tăng sự nhận thức và độ nhạy bén của nhân 

viên đối với phân biệt chủng tộc có hệ 

thống, phát triển và thực hiện các công cụ 

và mục tiêu để chống phân biệt chủng tộc 

trong OPS.

Sáng Kiến Chống 
Phân Biệt Chủng 
Tộc Cụ Thể theo 
Nhóm Đối Tượng
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