
ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ 
ਸਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ 
ਮਾਣ।” ਉਨ੍ਾਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਜਿੜੀਆਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 
ਇੱਕਜੁਟ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੀਆਾਂ ਿਨ – ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ।  

ਇਸ ਹਿੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸੱਚੇ ਹਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਜੋ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਇਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ 
ਗੜਬੜਾ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਅਤੇ ਇਸਨਾਲ ਇਿ ਸਾਹਬਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਉਿ ਥਾਾਂ ਿੀ 
ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਿਾਾਂ।

ਇਿ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬਿੁਤ ਕੁਝ ਿੋਰ ਿੀ ਿੈ – ਇੱਕ ਅਹਜਿੀ ਥਾਾਂ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਕੇ ਅਤੇ 
ਅਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਿੋ। 

ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਦਾ 
ਹਬਆਨ
ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ 

ਹਿਕਟੋਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿੁ-ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਬਆਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਾਂ 
ਕਦਰਾਾਂ ਦਾ ਹਬਆਨ ਿੈ, ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਿ ਜੋ ਇਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਿੈ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਿਨ।

ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਘਰ ਹਿੱਚ, ਕੰਮ ਤੇ, ਿਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜਾਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਹਿੱਚ, ਇਿ ਕਦਰਾਾਂ ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਨੰੂ 
ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਿਧੀਆ ਥਾਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਾਂ ਿਨ – ਇੱਕ ਅਹਜਿੀ ਥਾਾਂ ਹਜਸ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ 
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

ਹਿਕਟੋਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿੁ-
ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਬਆਨ ਦਾ 
ਅਧਾਰ ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਦਾ 
ਹਬਆਨ ਿੈ, ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 
ਸਮੂਿ ਜੋ ਇਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਿੈ ਅਤੇ 
ਿਰੇਕ ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 
ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਿਨ।

ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਮਾਣ
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1. ਸਭ ਿਾਸਤੇ ਇਕੋ ਕਨੂੰਨ  
ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹਿਕਟੋਰੀਆਈ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਇਕੋ 
ਬਰਾਬਰ ਜੁੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ, ਿੱਕ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜਤਾਾਂ ਿਨ।

2. ਭੇਦਭਾਿ ਕਦੇ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਨਿੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ 
ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੋਣ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ, ਭੇਦਭਾਿ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੰੂ 
ਨਕਾਰਨਾ ਿਰੇਕ ਦੀ ਹਜੰਮੇਿਾਰੀ ਿੈ।   

3. ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਿਰੇਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਿੈ।  

4. ਸਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 
ਿਰੇਕ ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀ ਨੂੰ ਉਿ ਮਦਦ ਹਮਲਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਹਜਸਦੀ ਉਸਨੰੂ ਹਿਕਟੋਰੀਆਈ ਜੀਿਨ-
ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਲੋੜ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।

5.  ਇਿ ਸਭ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ 
ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਨੁੰ ਅਹਜਿਾ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਹਜਸ ਉਪਰ ਅਸੀਂ 
ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ 
ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੋ ਹਜਿੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਾਾਂ – ਿਧਣ 
ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣ 
ਹਮਲਣਾ, ਅਤੇ ਇਿ ਹਕ ਸਾਡੇ ਪਹਰਿਾਰ ਤੇ ਹਪਆਰੇ 
ਸੁਰੱਹਖਅਤ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। 

ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਾਂ

ਹਜਿੇਂ ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਦਾ ਹਬਆਨ 
ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਿਲੋਂ  ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿੱਕਾਾਂ 
ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਿੇਂ ਿੀ 
ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਏਕਤਾਪੂਰਣ ਰਾਜ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿੀ ਭੂਹਮਕਾ ਿੈ।  

ਨੀਤੀ ਹਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪਹਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਹਜਨ੍ਾਾਂ 
ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿਕਟੋਰੀਆਈ ਲੋਕਾਾਂ ਿਲੋਂ  ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ 
ਅਤੇ ਅਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧਾਿਾ 
ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।

• ਨਿੇਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਸੱਖਣ 
ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਹਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ 
ਲਈ $15 ਹਮਲੀਅਨ 

• $4 ਹਮਲੀਅਨ ਦਾ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸਪੋਰਟਸ 
ਫੰਡ, ਤਾਾਂਜੋ ਿਰੇਕ ਹਿਕਟੋਰੀਆਈ ਨੰੂ ਖੇਡਕੂਦ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਹਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ 
ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਮਲ ਸਕੇ।

• ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਹਖਆ 
ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਹਕ ਸਾਰੇ ਹਿਕਟੋਰੀਆਈ ਲੋਕ ਕਨੂੰਨ 
ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਿੱਕਾਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਜੁੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ 
ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿਨ। 

• ਹਡਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਹਰਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪਹਿਲ ਤਾਾਂਜੋ ਜੇਕਰ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਇਨ 
ਿੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੋਿੇ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ 
ਆਨਲਾਇਨ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਹਰਿਾ 
ਿੋਿੇ, ਤਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਹਿੱਚ 
ਮਦਦ ਹਮਲ ਸਕੇ। 

• ਹਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਤਾਾਂਜੋ 
ਹਸਹਿਲ (ਨਾਗਹਰਕ) ਹਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਸਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀਆਾਂ 
ਤਾਾਂਜੋ ਕੰਮ ਤੇ ਅਚੇਤੇ ਿੀ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।     

ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੋ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰੋ 
proud.vic.gov.au ‘ਚ ਆਮ ਹਿਕਟੋਰੀਆਈ 
ਲੋਕਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਪਣ 
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਾਂ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿਨ।

www.proud.vic.gov.au ਤੇ ਿਧੇਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ


