ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਔਸਟ੍ਰ ਲ
ੇ ੀਆ – ਇੱਕਮੁਠ
ੱ , ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਾਮਯਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਭਬਆਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰਕ ਔਸਟ੍ਰ ਲ
ੇ ੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂ ੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਥਭਮਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਭਤਕ ਦੋਹਾਾਂ ਭਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਭਨਰਧਾਭਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1

ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੂੰਤਰੀ
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੁ ਨੀਆ ਭਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਹੈ।
ਅਸੀ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿ ਤੋਂ ਪ੍ਭਹਲੇ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ (ਦੇਸੀ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਲੋ ਕਾਾਂ) ਭਜਨੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਹਾਾਂ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿ ਤੋਂ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਚਲਦਾ
ਆ ਭਰਹਾ ਮਨੁ ੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਧਆਨ ਰੱਭਖਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਸੀ ਭਕਸੇ ਅਭਜਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਦੁ ਆਰਾ ਆਪ੍ਣੀ ਬਾਹਾਾਂ ਭਵੱਚ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਭਜਨੇ ਨਵੇਂ ਹਾਾਂ ਜੋ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਭਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਭਕਸੇ ਧਰਮ, ਭਕਸੀ
ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਵੱਚ ਸਾਡੀ ਲੱਗਿੱਗ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਭਵਦੇਸ਼ ਭਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਭਪ੍ਆਾਂ ਭਵੱਚੋਂ ਭਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਨਮ ਭਵਦੇਸ਼ ਭਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂੰਬੂੰਧ ਹਰੇਕ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ।
ਅਸੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਭਰਿਾਭਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ, ਪ੍ਰ ਅਸੀ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ, ਲੋ ਕਤੂੰਤਰ, ਕਨੂ ੂੰਨ ਦੇ ਭਨਯਮ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ
ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਰਿਾਭਸ਼ਤ ਹਾਾਂ – ਮਤਲਬ ਹਰ ਭਕਸੇ ਨੂ ੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਮਲਣਾ।
ਆਪ੍ਸੀ ਸਨਮਾਨ ਸਾਨੂ ੂੰ ਇੱਕ ਦੂ ੱਜੇ ਨਾਲ ਜੋਡੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂ ੂੰਘੀ ਪ੍ਛਾਣ ਭਕ ਸਾਡੇ ਭਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕੋ ਭਜਹੇ ਸਨਮਾਨ, ਇਕੋ
ਭਜਹੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਕੋ ਭਜਹੇ ਮੋਭਕਆਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਸੁਰੱਭਖਆ – ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਦਾ ਭਦਰ ਡ੍ ਸੂੰਕਲਪ੍ – ਇੱਕ ਅਭਜਹੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਭਜਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ
ਸੁਤੂੰਤਰਤਾਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਉਸਾਰਆ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਭਖਆ ਭਗਆ ਹੈ।
ਭਵਸ਼ਵ ਪ੍ੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਅਭਨਸ਼ਭਚਤਤਾ ਦੌਰਾਨ, ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦਾ ਆਪ੍ਣੀ ਭਵਭਿੂੰਨਤਾ ਨੂ ੂੰ ਗਲੇ
ਲਗਾਉਣਾ,ਇਕਸੁਰਤਾਪ੍ੂਰਣ, ਸਮਾਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟ੍ਲ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਭਬਆਨ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ – ਇੱਕਮੁੱਠ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਾਮਯਾਬ ਇਕ ਅਭਜਹੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਪ੍ਰਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂ ੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਸ ਭਵੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਿੇਦਿਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਾਡੇ ਭਬਆਨ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ – ਇੱਕਮੁੱਠ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਾਮਯਾਬ ਦੀ ਭਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ।

ਮਾਣਯੋਗ Malcolm Turnbull MP
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੂੰਤਰੀ
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ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਮੂੰਤਰੀ (Minister for Social Services) ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਸਹਾਇਕ ਮੂੰਤਰੀ (Assistant Minister for Social Services

and Multicultural Affairs) ਦਾ ਸਾਾਂਝਾ ਸੂੰਦਸ਼ੇ
ਸਾਰੇ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਲੋ ਕ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਗਰਵ ਮਭਹਸੂਸ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਏਬੋਭਰਜਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ੋਰਸ ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਦੀਪ੍ਵਾਸੀ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਭਹਲਾਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਬਰਟ੍ੀਸ਼ ਸੂੰਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ
ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀ ਭਜਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਭਖਆ ਦਾ ਆਨੂੰਦ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂ ੂੰ ਇੂੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਮਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ
ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁਟ੍ ਅਤੇ ਏਕੀਭਿਤ ਬਣੇ ਰਭਹਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਭਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਭਿੂੰਨਤਾ
ਨੂ ੂੰ ਅਪ੍ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਭਜਹੇ ਸਮੇਂ ਭਵੱਚ, ਭਜੱਥੇ ਕਈ ਲੋ ਕ ਆਤੂੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਚੂੰਭਤਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਲੋ ਕਤੂੰਤਰ, ਅਵਸਰਾਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ
ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਅਟ੍ਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਬਹਤਰ ਸਮਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਭਖਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਬਆਨ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ

ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ – ਇੱਕਮੁੱਠ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਾਮਯਾਬ ਭਵੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਭਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ਭਹਲਾਾਂ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ
ਸੂੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂ ੂੰ ਿਭਵੱਖ ਭਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਭਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਗੀਆਾਂ।
ਇਹ ਭਬਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਵਭਿੂੰਨਤਾ ਸਾਡੀ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਾਂ ਭਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ; ਇੱਕ ਅਭਜਹੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਸਾਨੂ ੂੰ ਇੱਕ ਅਭਜਹੇ ਿਭਵੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਜਸ ਭਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪ੍ਨਾਪ੍ਣ ਮਭਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਜਸ
ਭਵੱਚ ਹਰ ਭਕਸੇ ਨੂ ੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਓਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਤੂੰਤਰੀ ਸੂੰਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਤਾ ਅਤੇ ਕਨੂ ੂੰਨ ਦੇ
ਭਨਯਮ ਨੂ ੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਛਾਣ ਭਵੱਚ ਨਾਗਭਰਕਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂ ੂੰ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਭਰਆਾਂ ਦੀ ਭਜ਼ੂੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂ ੂੰ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਬਆਨ ਇੱਕ ਅਭਜਹੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਭਜਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਭਵੱਚ ਸਾਰੇ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।

ਮਾਣਯੋਗ Christian Porter MP
Minister for Social Services

ਸੀਨੇ ਟ੍ਰ ਮਾਣਯੋਗ Zed Seselja
Assistant Minister for Social Services and Multicultural Affairs

3

ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਔਸਟ੍ਰ ਲ
ੇ ੀਆ – ਇੱਕਮੁਠ
ੱ , ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਾਮਯਾਬ

ਸਾਡੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਹਾਣੀ
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੁ ਨੀਆ ਭਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਭਜਸ ਭਵੱਚ ਕਈ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਮਹਾਰਤਾਾਂ, ਭਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਾਂ,
ਅਤੇ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾਵਾਾਂ ਇੱਕਜੁਟ੍ ਹਨ। ਅਸੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਉਪ੍ਲੱਬਧੀਆਾਂ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੂੰਸ਼ਾਾਂ ਦੇ
ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਅਭਹਸਾਨਮੂੰਦ ਹਨ – ਇਨ੍ ਾਾਂ ਵੂੰਸ਼ਾਾਂ ਭਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਪ੍ਭਹਲੇ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ (ਦੇਸੀ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਲੋ ਕਾਾਂ) ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਸਿ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਵਾਸੀ ਸ਼ਾਭਮਲ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਭਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਵਭਿੂੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਭਜਸਨੂ ੂੰ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਮਾਨ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ,
ਸੁਰੱਭਖਆ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿ ਤੋਂ ਉੱਤਰਜੀਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਭਧਤ ਏਬੋਭਰਜਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ੋਰਸ ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਦੀਪ੍ਵਾਸੀ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਾਂ ਜੀਵਨ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਾਂ ਲੋ ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂ ੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸਿ ਤੋਂ ਪ੍ਭਹਲੇ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਲੋ ਕ (ਦੇਸੀ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਲੋ ਕ) ਇਸ ਿੂ ਮੀ ਉੱਤੇ ਰਭਹੂੰਦੇ, ਭਸੱਖਦੇ, ਇਸਦੇ
ਅਨੁ ਕੂਲ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਭਜਸਨੂ ੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਭਹੂੰਦੇ
ਹੋਏ, ਇਹਨਾਾਂ ਭਵੱਚ ਪ੍ੂਰੇ ਮਹਾਦੀਪ੍ ਭਵੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਆਦਾ ਿਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ ਜਾਾਂ ‘ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ’ ਸ਼ਾਭਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਭਵਚੋਂ ਹਰ
ਇੱਕ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਪ੍ਿਾਸ਼ਾ ਅਲਗ ਸੀ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾਾਂ ਦੇ ਵੂੰਸ਼ਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿ ਤੋਂ ਉੱਤਰਜੀਵੀ
ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂ ੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਭਕਸੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭਬਰਭਟ੍ਸ਼ ਅਤੇ ਆਇਭਰਸ਼ ਉਪ੍ਭਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੂੰਸਦੀ ਲੋ ਕਤੂੰਤਰਤਾ, ਸੂੰਸਥਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਕਨੂ ੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦੇ ਮਾਭਧਅਮ
ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਭਨਕ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਭਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਭਵੱਚ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਸਾਰੇ
ਮਹਾਦੀਪ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਾਂ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਭਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਭਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਨੂ ੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਹੱਸਾ ਬਨਣ, ਆਪ੍ਣਾ
ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁਟ੍ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀਆਾਂ-ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ
ਿਾਈਚਾਭਰਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਉਤਸਾਹੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਜਰਭਬਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਅਵਸਰਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁ ਨੀਆਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਧਾਾਂ ਦਾ ਭਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਭਵੱਚ ਮਦਦ ਭਮਲੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ, ਿਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਵਅਕਤੀ – ਉਸਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਭਧਆਨ ਨਾ ਭਦੂੰਦੇ ਹੋਏ – ਭਵੱਚਕਾਰ ਆਪ੍ਸੀ ਫਰਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਨੁ ਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਨ ਦੀ ਿਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ, ਅਭਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਭਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀ ਭਮਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧੁਭਨਕ ਅਤੇ
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਸਟ੍ਰ ਲ
ੇ ੀਆ ਦਾ ਭਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ

ਸਾਡੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਸਾਨੂ ੂੰ ਇੱਕਜੁਟ੍ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਵੱਚ ਸਾਮਾਜਕ ਬੂੰਧਨਾਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ
ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝਾ ਿਭਵੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਭਜਸ ਭਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪ੍ਣਾਪ੍ਨ ਮਭਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਤੇ ਆਧਾਭਰਤ ਹਨ:
ਸਨਮਾਨ

ਅਸੀ ਕਨੂ ੂੰਨ ਦੇ ਭਨਯਮ ਅਤੇ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਨਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਾਂ।
ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਭਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਅਸੀ ਆਪ੍ਣੀ ਭਵਭਿੂੰਨਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਸਨਮਾਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼, ਭਨਰਪ੍ੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੂ ੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦੇ
ਹਾਾਂ।
ਸਮਾਨਤਾ

ਅਸੀ ਪ੍ੁਰਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਅਸੀ ਕਨੂ ੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ ਭਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ।
ਅਸੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਭਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ।

ਸੁਤਤ
ੂੰ ਰਤਾ

ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬੁਭਨਆਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀ ਭਵਚਾਰ, ਬੋਲਣ, ਧਰਮ, ਉੱਦਮ, ਅਤੇ ਿਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਅਸੀ ਸੂੰਸਦੀ ਲੋ ਕਤੂੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਾਂ।
ਅਸੀ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਗਭਰਕੀ ਫਰਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਾਂ।
ਸਾਡੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਾਂ ਅਤੇ ਭਵਹਾਰਾਾਂ ਦੀ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਭਵੱਚ ਕੋਈ ਥਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਭਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਭਵਭਿੂੰਨਤਾ ਤੋਂ ਲਾਿ ਲੈਂ ਦੇ
ਹਾਾਂ। ਸਾਡਆਾਂ ਸਮਾਨ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂ ੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਉੱਤਮ
ਭਹੱਤ ਭਵੱਚ ਹੈ।
ਸਾਾਂਝੇ ਅਭਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਭਜ਼ੂੰਮਵਾਰੀਆਾਂ

ਅਸੀ ਆਪ੍ਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਭਜ਼ੂੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ
ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਅਭਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਭਜ਼ੂੰਮੇਦਾਰੀਆਾਂ ਭਵੱਚ ਸੂੰਤੁਲਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਭਜਹੀ ਸਭਥਰ, ਉਫਲਵੇਂ ਅਤੇ
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ਏਕਤਾਪ੍ੂਰਵਕ ਸਮਾਜ ਨੂ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਜੱਥੇ ਅਸੀ ਹਰ ਭਕਸੇ ਨੂ ੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ
ਲਾਿ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਭਦੂੰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਉਦਾਰ- ਲੋ ਕਤੂੰਤਰੀ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਭਰਤ ਹੈ ਭਜਸ ਭਵੱਚ ਹਰ ਭਕਸੇ ਦੇ ਬੁਭਨਆਦੀ ਅਭਧਕਾਰ ਅਟ੍ੁ ੱਟ੍
ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਗਭਰਕਤਾ ਇੱਕ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ, ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਭਸਟ੍ੀਜਨਭਸ਼ਪ੍ ਸੇਰੇਮਨੀ ਦੇ ਿਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਵੇਂ ਨਾਗਭਰਕ

‘ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਇਸਦੀਆਾਂ ਲੋ ਕਤੂੰਤਰੀ ਭਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਇਸਦੇ
ਅਭਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂ ੂੰਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨ’ ਦੀ ਸਹੁੂੰ ਖਾਾਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ ਉਭਚਤ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਇਹ ਉਂਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਵੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਭਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਭਰਕ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂ ੂੰਨਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋ ਕਤੂੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਿਆ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਭਖਅਤ ਅਤੇ ਮਭਹਫੂ ਜ਼ ਔਸਟ੍ਰ ਲ
ੇ ੀਆ

ਭਵਭਿੂੰਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾਪ੍ੂਰਵਕ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਨੂ ੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਭਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ
ਸਾਰੇ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਭਖਆ ਅਤੇ ਭਹਫਾਜ਼ਤ ਨੂ ੂੰ ਸਿ ਤੋਂ ਭਜਆਦਾ ਪ੍ਰਾਥਭਮਕਤਾ ਭਦੂੰਦੀ ਹੈ। ਦੁ ਨੀਆ ਿਰ ਭਵੱਚ
ਹਾਲ ਹੀ ਭਵੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਸਮੁਭਚਤ ਕਾਰਨਾ ਤੋਂ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਭਵੱਚ ਭਚੂੰਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਤੂੰਕਵਾਦ-ਭਵਰੋਧੀ ਮਜਬੂਤ ਸਰਹਦਾਾਂ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਸੁਰੱਭਖਆ ਤੇ ਭਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ
ਧਮਕੀਆਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਭਵੱਚ ਮਦਦ ਭਮਲਦੀ ਹੈ ਭਕ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਾ,
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ , ਸੁਤੂੰਤਰ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਭਖਅਤ ਸਮਾਜ ਬਭਣਆ ਰਭਹੂੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਧਮਕੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟ੍ਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਝੌਤਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁਟ੍ ਹੋਣ ਤੇ ਭਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸੀ
ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪ੍ਸੀ ਮਤਿੇਦਾਾਂ ਤੇ ਭਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਭਖਆ ਸਿ ਤੋਂ ਭਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਕਰੀਏ।
ਿਭਵੱਖ ਲਈ ਸਾਾਂਝਾ ਉਦੇਸ਼
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਤੂੰਤਰੀ ਸੂੰਸਥਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁ ਆਰਾ ਇੱਕਜੁਟ੍

ਹੈ। ਸਾਨੂ ੂੰ ਸਾਭਰਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਭਹਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਭਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਭਖਅਤ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਅਤੇ ਏਕਤਾਪ੍ੂਰਵਕ ਬਭਣਆ ਰਹੇ।
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ਇਸ ਭਬਆਨ ਭਵੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਭਸਧਾਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ
ਿੇਦਿਾਵ ਦੀ ਭਨੂੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਯੋਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੂ ਜੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਿਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਗਤੀਭਵਧੀਆਾਂ
ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਇੱਕਜੁਟ੍ਤਾ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ਰੇਭਰਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਭਥਰ ਬਣਾਏ
ਰੱਖਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ:
● ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅੂੰਗਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Adult Migrant English Program) ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਭਸਆਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ
ਦਾਖਲਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬੁਭਨਆਦੀ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਸੇਰੇ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਹੁਨਰ ਭਸੱਖਣ ਭਵੱਚ ਮਦਦ ਭਦੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂਜੋ ਉਹ
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਵੱਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਿਾਗ ਲੈ ਸਕਣ।
● ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਅਤੇ ਭਨਆਾਂ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸਾਰੇ
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ਡਾਾਂ ਪ੍ੂਰਆਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਾਵੇਂ ਉਹ ਭਕਸੇ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾਈ ਭਪ੍ਛੋਕਡ
ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਹੋਣ।
● ਨਾਗਭਰਕਤਾ ਲਈ ਮਾਰਗ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਨਾਗਭਰਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ੂਰਨ ਅਤੇ ਭਕਭਰਆਸ਼ੀਲ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਭਦੂੰਦੇ ਹਨ।
● ਸਰਕਾਰ ਰੇਡੀਓ, ਭਪ੍ਰੂੰਟ੍, ਆਨਲਾਇਨ ਅਤੇ ਟ੍ੇਲੀਭਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਭਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਵਭਿੂੰਨ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ
ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
● ਸਦਿਾਵਨਾ ਭਦਵਸ (Harmony Day) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ 1999 ਭਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜਾਰਾਾਂ
ਲੋ ਕ ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਭਕਸੇ ਲਈ ਸੂੰਪ੍ੂਰਨਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਨੇ ਪ੍ਣ ਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ।
● ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਮਲਟ੍ੀਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੂੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੂੰ ਠੋ ਸ ਅਤੇ
ਸੁਤੂੰਤਰ ਸਲਾਹ ਭਦੂੰਦੀ ਹੈ।
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂ ੂੰ ਗੂੰਿੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ – ਭਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਸਮੂਹਾਾਂ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ੱਧਰਾਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ – ਅਸੀ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ, ਵੱਧ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਿਾਈਚਾਭਰਆਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਾਂਗੇ, ਭਜਸਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਭਦੱਤੇ ਕਾਰਜਨੀਭਤਕ ਭਨਰਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਾਾਂਝਦ
ੇ ਾਰੀ ਨੂ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਉਸਾਰੀ ਭਵੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਹੈ ਭਜੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਭਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਾਈਚਾਭਰਆਾਂ, ਸਕੂ ਲਾਾਂ, ਗੈਰ-ਲਾਿਕਾਰੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ, ਧਾਰਭਮਕ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ, ਭਨਯੋਕਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨੂ ੂੰ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ।

7

ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਨਵੇਂ ਮੌਭਕਆਾਂ ਜਾਾਂ ਭਬਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਰਵਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਏਕੀਕਰਣ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਿਭਵੱਖ ਲਈ ਅਭਹਮ
ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁਭਡਆ ਮਭਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਿਾਗ ਬਣਨਾ ਕਦਰ ਪ੍ਾਏ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਨ ਦੀ ਿਾਵਨਾ ਦਾ ਭਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਸੇਰੇ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਢਾਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਜਸਨੂ ੂੰ ਭਵਆਪ੍ਕ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਜੀਵਨ
ਨਾਲ ਜੁਡਨ ਭਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਭਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੂੰਭਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸੇਰਾ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਵੈ-ਭਨਰਿਰ ਅਤੇ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਕਭਰਆਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਭਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਭਦੂੰਦੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁ ਝ ਨਵੇਂ ਲੋ ਕਾਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਭਰਭਫਊਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋ ਕਾਾਂ,
ਨੂ ੂੰ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਿ ਭਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਵੱਚ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਸੱਖਣ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਭਸੱਭਖਆ ਜਾਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ
ਕਰਨ ਭਵੱਚ ਮਦਦ ਭਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਭਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਵੀ ਦਾਖਲਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ
ਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਭਹਲੇ ਪ੍ੂੰਜ ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਾਂਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਭਬਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ
ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਭਨਰਿਰ, ਸਮਾਜ ਭਵੱਚ ਪ੍ੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬੂੰਨ ਸਕਣ। ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ
ਭਵੱਚ ਬਸੇਰਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਭਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂਜੋ ਮਾਨਵੀ ਦਾਖਲਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਭਸੱਭਖਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ
ਭਬਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਾਡੀ ਭਵਭਿੂੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਭਹੱਤ ਦੇ ਲਾਿਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕੂੰਮ ਭਵੱਚ ਭਲਆਉਣਾ
ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਿਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਹਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ,
ਸਾਡਾ ਬਹੁਿਾਸ਼ੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਪ੍ਾਰਕ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਦਾ ਭਵਸਤਾਰ ਕਰ ਭਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁ ਨੀਆ ਭਵੱਚ ਵੱਧਦੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਭਵੱਚ
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂ ੂੰ ਵਧਾ ਭਰਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਵਭਿੂੰਨਤਾ ਸਾਡੀ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ੂੂੰਜੀ ਭਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ – ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂ ੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਸਾਡੇ ਭਿੂੰਨ-ਭਿੂੰਨ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਹੁਨਰਾਾਂ, ਭਗਆਨ, ਿਾਸ਼ਾਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਾਂ,
ਸੂੰਪ੍ਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੁ ਆਰਾ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਤਪ੍ਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਭਵੱਚ
ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੋਭਕਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਹੀਂ
ਵਾਧਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਭਵੱਚ ਕਈ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਿਾ ਸ਼ਾਭਮਲ ਹੈ ਜੋ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਭਵੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਔਸਟ੍ਰ ਲ
ੇ ੀਆ
ਦੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜ ਭਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਭਦੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਭਵਚੋਂ ਕਈ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਭਵੱਚ ਪ੍ੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਸ
ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਭਕ ਬਾਕੀ ਆਪ੍ਣੇ -ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਭਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਭਵਦੇਸ਼ ਭਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਅਵਸਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ, ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਿੂੰਨ-ਭਿੂੰਨ ਕਾਜਰਬਲ ਦੇ ਲਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਵਧੱ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਲਾਿ ਉਠਾਉਣ ਭਵੱਚ ਿੂ ਭਮਕਾ ਭਨਿਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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ਏਕਤਾਪ੍ੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਮਾਭਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟ੍ ਿਾਈਚਾਭਰਆਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ
ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਇੱਕਜੁਟ੍ ਸਮਾਜ ਦੀਆਾਂ ਬੁਭਨਆਦ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਵਰਸੇ ਨੂ ੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਭਹੱਸਾ ਹੈ ਭਕ ਔਸਟ੍ਰ ਲ
ੇ ੀਆਈ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ
ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂ ੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਭਵੱਚ ਸ਼ਾਭਮਲ ਮਭਹਸੂਸ ਕਰਨ ਭਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ
ਇੱਕਜੁੱਟ੍ਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਤਜਰਬੇ ਸਾਾਂਝੇ ਇਤੀਹਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੇ ਿਭਵੱਖ ਨੂ ੂੰ ਸਰੂਪ੍
ਭਦੂੰਦੇ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ੍, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਿੇਦਿਾਵ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂ ੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂ ੂੰ ਉਕਸਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਭਨੂੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਿਾਈਚਾਭਰਆਾਂ ਭਵੱਚ ਤਨਾਅ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਨੂ ੂੰ ਘੱਟ੍ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ੍ਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂ ੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੂੰਤਰਧਾਰਭਮਕ ਅਤੇ ਅੂੰਤਰ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਹੈ। ਅਭਜਹੀ ਵਾਰਤਾ ਪ੍ੱਖਪ੍ਾਤ ਨੂ ੂੰ ਘੱਟ੍ ਕਰਨ, ਪ੍ਾਰਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਝਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ, ਭਵਭਿੂੰਨ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਭਮਕ ਸਮੂਹਾਾਂ ਭਵੱਚਕਾਰ ਸੂੰਬੂੰਧਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਭਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ,
ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਨ ਦੀ ਿਾਵਨਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਨੂ ੂੰ ਵਧਾਉਣ ਭਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਤੁ ਸੀ ਭਕਸੇ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਪ੍ਛੋਕਡ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਭਧਤ ਹੋਵ,ੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਾਂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ
ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਭਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਭਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਭਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਭਜ਼ੂੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਭਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਦੂ ਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਨੂ ੂੰ ਸੱਮਝਣ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕਰ, ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਜਾਾਂ ਭਹੂੰਸਾਤਮਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਭਕਸੇ
ਵੀ ਰੂਪ੍ ਨੂ ੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ।
ਸਾਰ

ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ
ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਬਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਵੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਨ
ਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਾਾਂ ਹੈ: ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤੇ ਭਜੂੰਮੇਦਾਰੀਆਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ੍ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂ ੂੰ ਮਜਬੂਤ
ਬਣਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਭਹੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ
ਭਕ ਅਸੀ ਚੁਨੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਭਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਭਦੂੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ
ਿਭਵੱਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਭਨਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
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