ਜੁਲਾਈ 7, 2019
ਵੀ.ਟੀ.ਯੂ ਮਬਰ ਨ ਇਕ ਨਵ “ਭਾ ਾਵ ਦੇ ਫੰ ਡ” ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਿਵਚ ਸਰਬਸੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਿਦੱ ਤੀ।
ਯੂਨੀਕੇਡ ਕੋਸਟ ਸਿਲ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਸ (ਵੈਨਕੂਵਰ) - ਨੀਵਾਰ, 6 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਸਭਾ ਿਵਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਬਰ ਨ, ਭਾ ਾ ਪਹੁੰ ਚ ਫੰ ਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵ ੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸਰਬਸੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ
ਿਦੱ ਤੀ, ਜੋ ਬਹੁ-ਭਾ ਾਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਬੰ ਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਭਾਵ ਿਵਚ ਭਾ ਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ, ਵੈ ਬ, ਿਪੰ ਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਬੰ ਧਕੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਅਤੇ ਇਕ
ਏਕਤਾ ਫੰ ਡ ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਹੁਭਾ ਾਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਫੰ ਡ
ਸਾਲਾਨਾ $8000 ਤਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਹੁ-ਭਾ ਾਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਪਬੰ ਧਨ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਫੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਪਤੀ ਿਤਹਾਈ $500 (ਹਰ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ ਪਰ)
ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੰ ਡ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ
ਿਲਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੀਅਿਰੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਿਬਨ-ਪੱ ਤਰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
ਇਹ ਿਬਨ-ਪੱ ਤਰ ਜਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਜ ਕਾਿਮਓਿਨਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਨਾ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰ ਗਠਨ ਜ ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰ ਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੀ
ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹ ਬਣਾ ਦੇ।
ਿਕ ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਭਾ ਾਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਬੰ ਧਨ ਦੇ ਇਕੱ ਲੇ ਉਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਕ ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਿਵਚ ਲਗਭਗ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾ ੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਬੰ ਧਨ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ ਫੰ ਡ ਦੀ ਵਰਤ
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ ਯੀ ਚੀਅਨ ਜੇਡ ਹੋ ਅਤੇ ਿਸਡਨੀ ਬਾਲ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
“ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਲਹਾਈਮ ਪਲੇ ਸ ਿਵਖੇ ਬਹੁ-ਭਾ ਾਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੇਖਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਅਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਵੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਭਾ ਾਈ ਆਯੋਜਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,”
ਹੋ ਨ ਿਕਹਾ। “ਮ ਇਸ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਤ ਖੁ ਹ ਿਕ ਇਸ ਫੰ ਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਕਤੀ
ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵੀਟੀਯੂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੰ ਗਿਠਤ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤ ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਨਹ ਬੋਲਦੇ, ਜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਬੋਲਦੇ ਜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ
ਲਈ, ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਕਟੋਨੀਜ ਦੇ 28% ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤ ਫਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਵੈਨਕੁਵਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2017 ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮ 1800 ਤ ਵੱ ਧ ਮਬਰ ਹਨ.

