
 
 

 

Gìn Giữ Các Cộng Đồng Của Chúng Ta, Duy Trì Các Giá Trị Chung Của Chúng Ta 
Diễn Đàn Cộng Đồng về Di Dân và Phân Biệt Chủng Tộc 

Vào ngày 22 tháng Hai năm 2017, S.U.C.C.E.S.S. sẽ tổ chức một diễn đàn cộng đồng trong quan hệ 
đối tác với các tổ chức cam kết xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc ở British Columbia, gồm bài phát biểu 
của Ngài Artur Wilczynski, Đại Sứ Canada tại Na Uy.   
 
Diễn đàn này chống lại những sự cố phân biệt chủng tộc gần đây nhắm vào những người mới đến và 
xu hướng đáng báo động của những xúc cảm mang sắc thái chủng tộc trên các phương tiện truyền 
thông, và phơi bày những tác động của chúng đối với những người mới đến, di dân và cư dân lâu năm. 
Các đối tác, lãnh đạo và các cộng đồng được mời tham gia trong việc tái khẳng định những giá trị 
chung của chúng ta và công nhận những đóng góp lịch sử của các di dân cho sự thịnh vượng của B.C.        
 
Diễn đàn này góp phần cho cả cam kết của Thành Phố Vancouver về 101 Ngày Hành Động Chống 
Phân Biệt Chủng Tộc, và cả khát vọng của B.C. được trở thành “một môi trường chung cho tất cả các 
nền văn hóa nơi tôn vinh sự đa dạng của họ và không tha thứ nạn kỳ thị chủng tộc và thù hận”, theo 
như Teresa Wat, Bộ Trưởng Thương Mại Quốc Tế và Bộ Trưởng Phụ Trách về Chiến Lược Châu Á 
Thái Bình Dương và Đa Văn Hóa Sự Vụ (Asia Pacific Strategy and Multiculturalism).      
 
Bài phát biểu của Đại Sứ Wilczynski sẽ tiếp sau một nhóm chuyên gia là những người sẽ tham gia vào 
một cuộc đối thoại được thông báo về phân biệt chủng tộc trong các cộng đồng của chúng ta, ý nghĩa 
lịch sử của họ, cách mà các cộng đồng địa phương có thể thúc đẩy hàn gắn từ nạn kỳ thị chủng tộc, và 
giá trị của các di dân đối với tỉnh bang. Sau bài phát biểu này sẽ là lời kêu gọi hành động được điều 
phối để đẩy mạnh hội nhập, hòa nhập và ổn định xã hội.      
 
Buổi họp sẽ được truyền thông bằng tiếng Anh. 
 

Chương trình | Thứ Tư, 22 Tháng Hai, 2017 
Địa điểm: Quảng Trường UBC Robson 

 
1:30 chiều:  Nhóm Diễn Giả, gồm  

• Dr. Gurdeep Parhar 
• Chief Dr. Robert Joseph 
• Dr. Robert Krell 
• Senator Yuen Pau Woo 
• Mrs. Christine Brodie 
• Ms. Judith Bosire 
• Ms. Sarah Al-Qaysi 
• Mr. Travis Chen 

 
4:00 chiều: Phát Biểu của Ngài Artur Wilczynski, Đại Sứ Canada tại Na Uy 

 
4:45 chiều:  Thảo Luận Có Điều Phối về Kêu Gọi Hành Động 

 
5:30 chiều:  Tiệc Chiêu Đãi 



 
 

 

 
Sáng Kiến về Sự Ổn Định 
Để duy trì công việc của S.U.C.C.E.S.S. và những đối tác cộng đồng của họ sẽ phát sinh từ Diễn Đàn, 
S.U.C.C.E.S.S. sẽ đưa ra hai sáng kiến. Mục tiêu là để bảo đảm năng lượng, động lực, và những hành 
động phát sinh từ diễn đàn sẽ tiếp tục có ảnh hưởng lâu dài vượt ra ngoài chính sự kiện này và có thể 
được chia sẻ trên khắp các cộng đồng ở British Columbia.   
 
Hội Nghị Bàn Tròn Cộng Đồng: Vào mùa xuân năm 2017, S.U.C.C.E.S.S. sẽ phát động một loạt các 
Hội Nghị Bàn Tròn trong các cộng đồng trên khắp Metro Vancouver. Những cuộc đối thoại được điều 
phối sẽ mang các thành viên cộng đồng lại cùng nhau và cung cấp một nền tảng để họ chia sẻ và phản 
ảnh những suy nghĩ của mình về sự đa dạng và hòa nhập, trong khi đó lôi cuốn họ vào những cuộc 
thảo luận kích thích tư duy về hội nhập văn hóa trong cộng đồng của chúng ta – để kiến tạo các khu 
dân cư an toàn, mạnh mẽ và được soi sáng. Mỗi hội nghị bàn tròn sẽ có từ 20 đến 50 người tham gia 
và sẽ được tổ chức tại một trong những văn phòng địa phương của S.U.C.C.E.S.S. hoặc địa điểm cộng 
đồng dễ tiếp cận khác.      
 
Phim Tài Liệu Video: S.U.C.C.E.S.S. sẽ dựng một video tài liệu rất đặc biệt, gồm các cuộc phỏng vấn 
với những di dân nổi tiếng và được kính trọng, về giá trị của những người mới đến và những đóng góp 
của di dân cho các cộng đồng của chúng ta. Bộ phim tài liệu sẽ là một công cụ quan trọng để lôi cuốn 
các cộng đồng của chúng ta – bao gồm cả học sinh trung học và sau đại học – để hiểu rõ hơn vai trò 
quan trọng của các di dân trong việc xây dựng cộng đồng của chúng ta. Bộ phim tài liệu sẽ được phân 
phối thông qua nhiều kênh khác nhau gồm một buổi ra mắt chiếu phim đặc biệt, các kênh truyền thông 
trực tuyến và xã hội, và tiếp cận tới tận cơ sở thông qua các trường trung học và đại học.             
 
Được thành lập vào năm 1973, S.U.C.C.E.S.S. là một trong những cơ quan dịch vụ xã hội lớn nhất ở 
B.C. Với định hướng một thế giới của sự hài hòa đa văn hóa, sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng 
những chiếc cầu nối, gặt hái sự đa dạng, và thúc đẩy hội nhập. Ngoài việc cung cấp một phạm vi tích 
hợp các dịch vụ cho những người mới đến và các cư dân lâu năm, chúng tôi còn góp phần cho việc 
tham vấn chính phủ, tổ chức các diễn đàn cộng đồng và các sự kiện, và cổ vũ những thay đổi chính 
sách tích cực. 
        
Để biết thêm thông tin về diễn đàn, hãy đến www.successbc.ca/communityforum. 
 
 
 
 


