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ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ�� ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵਧਣਾ 
ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ 2021/22 ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ 2022/23–

2024/25 ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ 
 
2021/22 ਿਵੱਚ, ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (BCOHRC) ਨ�  ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਡੇ 

ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਡੰੂਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੂ ੇਸੂਬ ੇਿਵੱਚ ਜੜ�� ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਿਵਤਕਰੇ ਅਤੇ 

ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤ� ਮੁਕਤ ਸੂਬ ੇਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕਣੋ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ�ਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ 

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ� ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ�, ਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਅਮਲ� ਿਵੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ 

ਹੋਏ ਹ�। ਅਸ� 2021/22 ਿਵੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ `ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹ�: 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼� ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆ ਂ
2021/22 BCOHRC ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 2020/21-2024/25 ਦੇ ਤੀਜ ੇਸਾਲ ਦੀ 

ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸ� ਆਪਣ ੇਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼� ਵਾਲੇ ਖਤੇਰ� ਿਵੱਚ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹ�: ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕੋਡ  ਅਧੀਨ ਿਵਤਕਰਾ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅਸਰ ਿਵਚ� ਿਨਕਲਣਾ 

(decolonization), ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੀ  ਸਰਵ�ਚਤਾ (white supremacy) ਦਾ ਉਭਾਰ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ 

ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜ� ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ� ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� 

ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ। ਇਹਨ� ਤਰਜੀਹੀ ਖਤੇਰ� ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਝਲਕੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਿਵਤਕਰਾ 
BCOHRC ਦੀ ਹ�ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕੋਡ  ਦੁਆਰਾ 

ਗਾਰੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 2021/22 ਿਵੱਚ ਅਸ� BCOHRC ਨਾਲ 

ਫ਼ੋਨ ਜ� ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ 20,000 ਤ� ਵੱਧ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਿਸੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਪ�ਦਾਨ 

ਕੀਤੇ ਹਨ; ਇਹ 2020/21 ਤ� 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅਸ� 45 ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਐਪਲੀਕਸੇ਼ਨ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ (ਪੰਨਾ 14 

ਦੇਖ)ੋ, 450 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੋਡ  ਬਾਰ ੇਵਰਕਸ਼ਾਪ� ਦੀ ਇੱਕ ਨਵ� ਲੜੀ ਿਡਿਲਵਰ ਕੀਤੀ (ਪੰਨਾ 55 ਦੇਖ)ੋ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 

ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਪਲੁੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਿਗ�ਫਤਾਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਤੱਥ� ਦਾ ਸਭ ਤ� ਿਵਆਪਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ (ਪੰਨਾ 17 

ਦੇਖ)ੋ. 

https://bchumanrights.ca/publications/strategicplan2020/
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ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅਸਰ ਿਵਚ� ਿਨਕਲਣਾ (decolonization) 
ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨ� ਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਵ-ੈਿਨਰਣ ੇਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲਆੂ ਂਿਵੱਚ ਇੰਿਡਜਨਸ ਲੋਕ� 

ਦੀ ਪੂਰੀ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਿਨਆਂਪਰੂਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢ�ਚੇ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਚਨਬੱਧ ਹ।ੈ 2021/22 ਿਵੱਚ ਅਸ� ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 

ਮਨਾਇਆ ਜਦ� ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਕੋਡ  ਿਵੱਚ ਇੰਿਡਜਨਸ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਆਧਾਰ ਵਜ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ 

ਗਈ (ਪੰਨਾ 26 ਦੇਖੋ)। ਸਾਨੰੂ 15 ਇੰਿਡਜਨਸ ਨ� ਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਪ�ਤੀਿਨਧ ਸੰਸਥਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰਧ� ਨੰੂ ਡੰੂਘਾ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ। ਮਹ�ਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਬਾਰ ੇਆਪਣੀ ਜ�ਚ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਆਪਣੀ 'ਐਲਡਰਜ਼ ਗੈਦਿਰੰਗ' ਰਾਹ� 

ਇੰਿਡਜਨਸ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਤ� ਿਸੱਧਾ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨ� ਸ਼ਨਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਿਵਖ ੇ200 ਤ� ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ� 

ਨਾਲ ਇੰਿਡਜਨਸ-ਿਵਰਧੋੀ ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕੀਤੀ। (ਪੰਨਾ 53 ਦੇਖੋ)। 

ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸਰਵ�ਚਤਾ (white supremacy) ਦਾ ਉਭਾਰ 
ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹਣੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਿਹਲ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਨਾਲ� ਵੱਧ ਅਿਹਮ ਹੋ ਿਗਆ। 2021/22 ਿਵੱਚ ਅਸ� ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ 

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ� ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜ�ਚ ਸੁ਼ਰ ੂਕੀਤੀ  ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੀ 

ਿਕਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ੋਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜ�ਚ ਹੈ (ਪੰਨਾ 32 ਦੇਖ)ੋ। ਅਸ� ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲ� ਅਤੇ ਜਵਾਬ� ਦਾ ਇਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਲ�ਚ ਕੀਤਾ (ਪੰਨਾ 56 ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਪ��ਤ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ੋ

(Never Accept Hate) ਨ� ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ ਨੰੂ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਬ�ੌਡਕਾਸਟਰ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ�ਝਦੇਾਰੀ 

ਕੀਤੀ ਹੈ (ਪੰਨਾ 28 ਦੇਖੋ)। 

ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤ ੇਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਗਰੀਬੀ 
BCOHRC ਆਰਿਥਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਅਰਥਪਰੂਨ ਘਰਲੇ ੂਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਗਰੀਬੀ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਵਜ� ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹ ੇਲੋਕ� ਨਾਲ ਿਵਤਕਰ ੇਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ 

ਹੈ। 2021/22 ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕੋਡ (ਪੰਨਾ 34 ਦੇਖੋ) ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਆਧਾਰ ਵਜ� ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, ਔਰਤ� ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਿਧਕਾਰ� `ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਾ 

ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਵਤਕਰ ੇਬਾਰ ੇਇੱਕ ਮੱੁਖ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਬੀਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਦਖਲ ਿਦੱਤਾ 

ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਦੇ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ 10 ਿਦਨ� ਦੀਆ ਂਛੱੁਟੀਆ ਂਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ। (ਪੰਨਾ 34 ਦੇਖੋ)। 

ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ� ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 
BCOHRC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਪੁਿਲਸ ਦੁਆਰਾ, ਸੁਧਾਰ ਕ�ਦਰ� ਿਵੱਚ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ 

ਿਸਹਤ ਪ�ਣਾਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਅਤੇ 

ਅਨੁਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਤ� ਮੁਕਤ ਹਣੋ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ।ੈ 2021/22 ਿਵੱਚ, BCOHRC ਨ�  ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਸੰਬੰਧੀ 
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ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪਹੁੰ ਚ� (trauma informed 

approaches) (ਪੰਨਾ 40 ਦੇਖੋ) ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ, ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆ ਂਜਲੇ�� (ਕੁਰਕੈਸ਼ਨਲ ਫੈਿਸਲਟੀਜ਼) ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆ ਂ

ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ� ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆ ਂਜਲੇ�� ਿਵੱਚ ਇਮੀਗ�ਸੇ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਕੰਮ 

ਕੀਤਾ (ਪੰਨਾ 45 ਦੇਖ)ੋ।  

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਿਟਕਾਊ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ 
ਿਸਰਫ਼ 2019 ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਛੇਵ� ਤਰਜੀਹ ਆਪਣ ੇਦਫਤਰ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥ� ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 2021/22 ਿਵੱਚ, ਅਸ� 25 ਲੋਕ� ਨੰੂ 

ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ (ਪੰਨਾ 46 ਦੇਖੋ), ), ਇੱਕ ਅੰਦਰਨੂੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇੰਿਡਜਨਸ 

ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਖ�ੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਯੋਗ ਅਮਲ� `ਤੇ  ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਸਾਡੇ ਵਲ�  ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਅਤੇ ਖਰੀਦੀਆ ਂਗਈਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੇ 

ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� `ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ� ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। 

ਸਾਡੇ 2021/22 ਦੇ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆ ਂ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ, BCOHRC ਨ�  

ਪੰਜ ਧਾਰਣਾਵ� 'ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਇੱਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਅਸਰ ਦਾ  ਫਰੇਮਵਰਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

• ਆਦਰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਢੱੁਕਵ� ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਪ�ਣਾਲੀਗਤ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

• ਕੇਸ ਲਾਅ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਲੀਲ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ 

• ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ�-ਅਧਾਿਰਤ ਨੀਤੀਆ,ਂ ਅਮਲ� ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ 

ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੱੁਖ ਭਾਗ� ਤ� ਝਲਕੀਆ ਂਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ 2021/22 ਦੇ  ਸਾਡੇ ਅਸਰ 

ਬਾਰ ੇਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਹਨ। 

ਆਦਰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਿਰਸ਼ਤ ੇਬਣਾਉਣਾ 
ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਿਦਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 2021/22 ਿਵੱਚ, BCOHRC ਨ�  20.000 ਤ� ਵੱਧ 

ਲੋਕ� ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਫੈਰਲ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ, 'ਨ�  ਰ�ਗ ਡੋਰ' (‘No Wrong Door’) ਪ�ਜੋੈਕਟ (ਪੰਨਾ 50 ਦੇਖ)ੋ ਰਾਹ� 

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਪਰੂ ੇਸੂਬ ੇ

ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇੰਿਡਜਨਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। (ਪੰਨਾ 53 ਦੇਖੋ)। 
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ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤ ੇਢੁੱ ਕਵ� ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਸਤਾਰ� ਸਾਲ� ਤ�, ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਿਕ ਬੀ.ਸੀ. ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕੋਡ  

ਬਾਰ ੇਬੁਿਨਆਦੀ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰੂਣ ਲੋੜ ਸੀ। 2021/22 ਿਵੱਚ, BCOHRC ਨ�  ਕੋਿਵਡ-19 

ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨੀਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸੇਧ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਪ�ਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰ ੇਇਕ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ 

ਗਾਈਡ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ 16 ਨਵ� ਿਵਿਦਅਕ ਸਾਧਨ ਲ�ਚ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ 'ਇੰਟ� ੋਟੂ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ' ਵੀਡੀਓ ਨੰੂ 

ਹੁਣ ਤੱਕ 21.000 ਤ� ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਕੋਡ  ਬਾਰ ੇਸਾਡੀ ਨਵ� ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵੱਚ ਹਣੁ ਤੱਕ 450 ਤ� ਵੱਧ 

ਲੋਕ� ਨ�  ਭਾਗ ਿਲਆ ਹੈ (ਪੰਨਾ 55 ਦੇਖ)ੋ। ਬ��ਡਨ ਯਾਨ, ਡੈਨੀ ਰਮਾਦਾਨ ਅਤੇ ਐਥਂਨੀ ਬਰਾਉਨ ਦੀਆ ਂਹਾਰਿਦਕ ਅਤੇ ਿਦਲ 

ਨੰੂ ਟੰੁਬਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਲ�ਚ ਕਰਕ ੇਸਾਡੀ "ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ" ਨ� ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਿਬ�ਿਟਸ਼ 

ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀਆ ਂਅਸਾਧਾਰਨ ਕਹਾਣੀਆ ਂਨੰੂ ਘੋਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ 

ਰਹੀ ਹੈ। (ਪੰਨਾ 57 ਦੇਖੋ)। 

ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦ ੇਪ�ਣਾਲੀਗਤ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਕਰਨਾ 
ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵਜ�, ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਨ� ਤਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ�, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਉਨ� � 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰ ੇਸੇਧ ਅਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨ� ਪ�ਣਾਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹਾਸ਼ੀਆਗ�ਸਤ 

ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਿਵਤਕਰ ੇਦਾ ਖਾਤਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕ।ੇ 2020 ਤ�, BCOHRC ਬੀ.ਸੀ. ਪ��ਤ ਨੰੂ 

ਵੱਖਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। 2022 ਿਵੱਚ, ਇਹ ਟੀਚਾ ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰਧੋੀ 

ਡੇਟਾ ਐਕਟ (ਪੰਨਾ 61 ਦੇਖੋ) ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰੂਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� 

ਬਾਰ ੇਸੇਧ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਸਾਧਨ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਰਹ,ੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂ

ਸ਼ਰਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਧਨ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਪੰਨਾ 63 ਦੇਖੋ)। 

ਕੇਸ ਲਾਅ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਲੀਲ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ 
BCOHRC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਜਨਤਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ�ਚ� ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. 

ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� `ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ� 

ਅਤੇ ਪ�ਣਾਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਦਫਤਰ ਅਦਾਲਤ ਜ�  ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇ

ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀਗਤ ਿਵਤਕਰ ੇਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਸੂਲ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਉਨ� � ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਜਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜ� ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਧਰ� ਵਲ� ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹੋਣ । 2021/22 ਿਵੱਚ, BCOHRC ਨ�  ਦੋ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਦਖਲ ਿਦੱਤਾ:ਿਜਬਰਾਲਟਰ ਮਾਈਨਜ਼ ਬਨਾਮ 

ਹਾਰਵੀ ਅਤੇ ਿਨਊਫੈਲਡ ਬਨਾਮ  ਿਚਲੀਵਕੈ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕਲੰੋਬੀਆ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 

(BCTF) (ਪੰਨਾ 64 ਦੇਖੋ)। 
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ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ�-ਅਧਾਿਰਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਮਲ� ਅਤ ੇਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ 
ਆਪਣੇ ਸਾਰ ੇਅਪ�ਸ਼ੇਨ� ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਂ(ਅਸ� ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹ�), ਅਮਲ� (ਅਸ� ਕੀ ਕਰਦੇ ਹ�) ਅਤੇ 

ਸੱਿਭਆਚਾਰ (ਅਸ� ਕੌਣ ਹ�) ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀਆ ਂਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸੂਲ� ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�। 2021/22 ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਸਲਾਹ ਨੀਤੀ (ਪੰਨਾ 67 

ਦੇਖ)ੋ ਰਾਹ� ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਅਸੂਲ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਿਵੱਚ  ਹਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 

ਅਸ� ਇਹਨ� ਸੂਝ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯਜੋਨਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥ� ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਦੇ ਸਰਵਖੇਣ ਦੁਆਰਾ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। 

ਅੱਗੇ ਵੱਧਿਦਆਂ: 2022/23–2024/25 ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (2022/23–2024/25) ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਮੱੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਅਸਰ ਦੇ 

ਫਰੇਮਵਰਕ ਚ�  ਿਨਕਲਦੀ  ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼�, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੱੁਖ ਸੂਚਕ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨ�  ਦੀ 

ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਟੀਿਚਆ ਂਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਮੱੁਢਲਾ ਆਧਾਰ (ਬੇਸਲਾਈਨ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਸੇਵਾ ਯਜੋਨਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀਆ ਂਕਝੁ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪ��ਤ ਦੇ ਬਾਰ� ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ 

ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ�ਜੋੈਕਟ ਨੰੂ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਨਾ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� 'ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਸੂਬਾਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਿਹੰਮ 

ਚਲਾਉਣਾ, ਕੰਮ-ਮਾਲਕ�  ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਅਮਲ� ਬਾਰ ੇਸਾਧਨ� ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਲਿਕੱਟ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਲੋਕ� ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ 

ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜ�ਚ ਤ� ਿਨਕਲੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਨੰੂ 

ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਲੁੀਸ ਐਕਟ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਂਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਕ ੇਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁੱ ਝ ਹਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ। (ਪੰਨਾ 69 ਦੇਖੋ)। 

ਬਜਟ ਅਤੇ ਖਰਚੇ 2021/22 
2021/22 ਿਵੱਚ BCOHRC ਨ�  ਆਪਣੇ $6.815 ਿਮਲੀਅਨ ਦੇ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਬਜਟ ਿਵੱਚ� $6.490 ਿਮਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ $35.000 ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ (ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਆਿਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਟ) ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਖਰਚ ਕੀਤਾ (ਪੰਨਾ 76 

ਦੇਖ)ੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ, 2022/23 ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ $6.809 ਿਮਲੀਅਨ ਦੇ 

ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਬਜਟ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਟ�ਿਡਗ ਕਮੇਟੀ ਿਵਧਾਨ 

ਸਭਾ ਨੰੂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ 2023–24 ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਓਪਰਿੇਟੰਗ ਖਰਿਚਆ ਂਲਈ 

$6.826 ਿਮਲੀਅਨ ਰੱਖ ੇਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ 2024–25 ਿਵੱਚ $6.839 ਿਮਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ $35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 

ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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