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ਵੱਲ: ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ 
 
ਵੱਲ�: ਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਕੋਲੈਬੋਰੇਿਟਵ (The California Health Collaborative CHC) ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
 
ਿਵ�ਾ: CHC ਆਗੂ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕਮੱੁਠਤਾ ਪ�ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ 
 
ਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਕੋਲੈਬੋਰੇਿਟਵ (The California Health Collaborative) ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ� ਦੀ ਿਸਹਤ 
ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਮ�ਨ ਨਾਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਿਮ�ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਪਛੜੀ ਪ�ਡੂ ਅਤੇ �ਿਹਰੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਅਸ� ਇੱਕ ਦੁਖ�ਤ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਕਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਤੀਗਤ, ਸਮਾਿਜਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵ� ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਮੁੜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇ� ਭਰ ਿਵੱਚ, ਜਾਰਜ 
ਫਲਾਇਡ, ਅਤੇ ਬ�ੋਨਾ ਟੇਲਰ ਅਤੇ ਅਹਮਾਦ ਆਰਬੇਰੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਿਤਆ ਤ� ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਅਸ� ਗੱੁਸੇ, ਿਨਰਾ�ਾ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ 
ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹ�। 
 
ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜ�, ਜੋ ਿਕ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਪਛੜੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤ-ਪਹੰੁਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਰੰਗ� ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸ� ਇਨ� � 
ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੌਤ� ਤ� ਦੁਖੀ ਹ�। ਨਸਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁ�ਕਲ� ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਭਨੂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ 
ਬਰਾਦਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ� ਨੰੂ ਜਾਤੀਗਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਿਵਰੱੁਧ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਵਵਸਥਾਗਤ ਸਮਾਿਜਕ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਲੇਗੀ। ਦ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਕੋਲੈਬੋਰੇਿਟਵ (The California Health Collaborative) ਇਨ� � ਮਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 
ਿਵੱਚ ਇਕ "ਨਵ� ਆਮ" ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਿਦ�ੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨਆਂ, 
ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਨ�  
ਇਹਨ� ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨ�  ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਿਨਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ 
ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਿਕੰਗ ਦੇ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ�  ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹਨ ਿਜੰਨ�  50 ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਸਨ। 
 
 

“ਿਕਤੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।” 
 
“ਹਨ� ਰਾ ਹਨ� ਰਾ ਨਹ� ਦੂਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ; ਿਸਰਫ ਰੋ�ਨੀ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਨੰੂ ਦੂਰ ਨਹ� ਕਰ 
ਸਕਦੀ; ਿਸਰਫ  ਿਪਆਰ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ” 
 
“ਆਦਮੀ  ਦਾ  ਅੰਤਮ  ਪਰਮਾਣ  ਉਹ  ਨਹ�  ਹੰੁਦਾ  ਿਜੱਥੇ  ਉਹ  ਆਰਾਮ  ਅਤੇ  ਸਹੂਲਤ  ਦੇ  ਪਲ�  ਿਵਚ  ਖੜ�ਾ  ਹੰੁਦਾ  ਹੈ , ਬਲਿਕ ਿਜੱਥੇ ਉਹ 
ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਸਮ� ਖੜਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।” 
 
“ਅੰਤ  ਿਵਚ , ਅਸ�  ਆਪਣੇ  ਦੁ�ਮਣ�  ਦੇ  �ਬਦ  ਨੰੂ  ਨਹ� , ਬਲਿਕ  ਆਪਣੇ  ਦੋਸਤ�  ਦੀ  ਚੱੁਪੀ  ਨੰੂ  ਯਾਦ  ਰਖਦੇ  ਹ� ” 
 

 
ਇਸ ਿਬਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਕੋਲੈਬੋਰੇਿਟਵ (The California Health Collaborative), ਘੋ�ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਸਾਡੇ ਿਮ�ਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ� ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ� ਰੇ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਲੱਭਣ ਲਈ 
ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ�; ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ; ਅਤੇ ਉਨ� � 
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ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਨ� � ਨਾਲ ਅਸ� ਦੁਖੀ ਲੋਕ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ��ਤਮਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹ�। ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਅਸ� ਿਜ਼ਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣ�ਗੇ 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸ� ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤ� ਦੁਖੀ ਹਨ 
ਅਤੇ ਕ�ਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
ਅਸ� ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਿਸੱਟਾ ਕਡਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸ�ਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ� - ਅਿਜਹੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਜੋ 
ਸਾਡੇ ਦੇ� ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਬਦਲਣਗੇ। ਅਸ� ਇਹਨ� ਿਸਧ�ਤ� ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਇਹਨ� ਲਈ ਖੜਦੇ ਹ� 
ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਾਿਰਆਂ 
ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। 
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