
 

ਵਾਸ਼ ਿੰਗਟਨ ਸਟਟੇ ਕਸ਼ਿ ਨ ਆਨ ਏ ੀਅਨ ਪਸੈੀਸ਼ਿਕ ਅਿਰੈੀਕਨ ਅਿਅੇਰਜ਼ 
 

ਏ ੀਅਨ ਪੈਸੀਸ਼ਿਕ ਅਿਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ 

ਕਸ਼ਿ ਨ ਆਨ ਏ ੀਅਨ ਪਸੈੀਸ਼ਿਕ ਅਿਰੈੀਕਨ ਅਿਅੇਰਜ਼  12 
ਕਸ਼ਿ ਨਰਾ ਂਦ ੇਇਿੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਰੋਡ ਵਾਲੀ ,ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ 
ਸ਼ਨਯਕੁਤ ,ਵਾਸ਼ ਿੰਗਟਨ ਦ ੇਸ਼ ਿੰਨ-ਸ਼ ਿੰਨ ਏ ੀਅਨ ਪਸੈੀਸ਼ਿਕ ਅਿਰੀਕੀ 
ਸਿਾਜਾ ਂਦੀ ਨੁਿਾਇਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਟਟੇ ਏਜਿੰਸੀ ਹ।ੈ 

ਸਾਡੀ  ੂਸ਼ਿਕਾ 
ਸਾਡਾ ਸ਼ਿ ਨ ਵਾਸ਼ ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ਵਿੱਚ ਏ ੀਅਨ ਪੈਸੀਸ਼ਿਕ ਅਿਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਜ਼ਿੰਦਗੀ 
ਸ਼ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਿਕ 
ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਲਿੰਿ-ੇਸਿੇਂ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਿੱ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਾਂ 
ਦੀ  ਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਿ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਸ਼ਿਸਨਰ: 

 ਸੁਸ਼ਨ ਸ਼ਚਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਸ਼ਕ ਸਿਾਜ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾ ਂਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਕ 
ਪਹੁਿੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਸਿਾਜਾਂ ਨੂਿੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ  ਲਾਈ ਨੂਿੰ ਪਰ ਾਸ਼ਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨੂਿੰਨਾਂ ਅਤੇ 
ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇੀ। 

 ਸਾਡੇ ਸਿਾਜਾ ਂਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰਾ ਂ ਦੀ  ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨਾ। 

ਸ਼ਧਆਨ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਖਤੇਰ 
 ਨਾਗਸ਼ਰਕ ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਅਤ ੇਸ਼ਨਆ ਂ:ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ  ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ 

ਸ਼ਨਆਂ ਸਿੇਤ ,ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਸ਼ਰਕ ਅਸ਼ਧਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਥਨ 
ਕਰਨਾ। 

 ਸ਼ਸਿੱਸ਼ਖਆ : ਇਹ ਸਸ਼ੁਨ ਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕ ਹਰੇਕ ਬਿੱਚੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਉੱਤਿ 
ਸ਼ਸਿੱਸ਼ਖਆ ਲਈ ਪਹੁਿੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਸ਼ਜਹੜੀ ਸ਼ਵਸ਼ ਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ 
ਸਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹ ੈ,ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਕਰਨਾ। 

 ਸ਼ਸਹਤ ਅਤ ੇਿਨੁੁਿੱਖੀ ਸਵੇਾਵਾਂ : ਉੱਤਿ ,ਸਸਤੀਆਂ ,ਅਤੇ ਸਸ਼ ਆਚਾਰਕ-
ਉਸ਼ਚਤ ਸ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਢਿੰਗ ਉਤ ਾਸ਼ਹਤ ਕਰਨੇ। 

 ਆਰਸ਼ਥਕ ਸ਼ਵਕਾਸ :ਉੱਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਸ਼ਵਿੱਚ  ਾਿਲ ਹਣੋ ਦ ੇ
ਿੌਸ਼ਕਆਂ ਸ਼ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। 
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ਕਸ਼ਿ ਨਰ 
ਕਸ਼ਿ ਨਰ ਇਿੱਕ ਸ਼ਤਿੰਨ-ਸਾਲਾ ਸ਼ਿਆਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਜ ਿੀਸ਼ਟਿੰਗਾਂ ਪਰਤੀ 
ਸਾਲ ਸ਼ਵਿੱਚ  ਾਿਲ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਾਜ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸਬਿੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵਕਾਸ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਾਸ਼ਜਕ ਿੀਸ਼ਟਿੰਗਾ ਂਦ ੇਆਯੋਜਨ ,ਗਠਬਿੰਧਨਾ ਂਦੇ ਸਿਰਥਨ ,ਕਿੇਟੀਆਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ,ਿੁਿੱਸ਼ਦਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ,ਅਤੇ ਫ਼ਸੈਲਾ-ਲੈਣ ਵਾਸ਼ਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਲ ਲਿੱ ਣ ਲਈ 
ਕਿੰਿ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਤਹਾਸ 
ਏ ੀਅਨ ਪੈਸੀਸ਼ਿਕ ਅਿਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡ ੇਸਿੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦ ੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਹਾਸ 
ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਤਕਰੇ ਦਾ ਅਨੁ ਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵੇਾਵਾ ਂਸ਼ਵਿੱਚ ਪਹੁਿੰਚ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾ ਂਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।  1972 ਸ਼ਵਿੱਚ 
ਸਿਾਜਕ ਕਰਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਸ਼ਪਤ ਅਤੇ  1974 ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਧਾਨ ਿਿੰਡਲ ਦੁਆਰਾ 
ਕਨੂਿੰਨ ਸ਼ਵਿੱਚ  ਾਿਲ  ,CAPAA ਨੇ ਵਕਾਲਤ , ਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਸਿੱਸ਼ਖਆ ,ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ,ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ  ਾਈਚਾਸ਼ਰਆਂ ਦ ੇਸਿਰਥਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਹਯਗੋ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਹਨਤ 
ਨਾਲ ਕਿੰਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਕਵੇਂ  ਾਿਲ ਹਇੋਆ ਜਾਵ ੇ
 ਿੁਿੱਸ਼ਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਸ਼ਿ ਨਰ ਨਾਲ 

ਿੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ। 
 ਕਸ਼ਿ ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿੀਸ਼ਟਿੰਗ ਸ਼ਵਿੱਚ  ਾਿਲ ਹਣੋਾ। 
 ਇਿੱਕ ਕਸ਼ਿ ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਨ ਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। 
 ਸਾਡੇ ਵਬੈਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਈ-ਿੇਲ ਸ਼ਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅਿੱਪ 

ਕਰਨਾ। 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

 


