
13 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨ ੰ  ਏਕੀਕਰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ 

- ਲੀਵਰਕੁਸੇਨ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇਤਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 28,000 ਲੋਕ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।  

ਏਕੀਕਰਨ ਕੌਂਸਲ, ਆਪ੍ਣੀ ਤਸਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਤਨਧਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਤ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਤਜਕ ਅਤ ੇ

ਆਰਤਥਕ ਸੰਸਥਾਵ਼ਾਂ ਅਤ ੇਸੰਸਥਾਵ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰਾਈਨ-ਵੈਸਟਫਾਲੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਤਮਉਂਸਪ੍ਲ ਤਨਯਮ਼ਾਂ 
ਤਵੱਚ ਐਕਂਰ ਹੈ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।  
ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਤਲਆਂ ਨਾਲ ਨਤਜੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹ਼ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਫੈਸਤਲਆਂ 

ਤਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੁਰੰਤ ਰਤਹਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਤਵਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਲੀਵਰਕੁਸੇਨ ਤਵੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਨਸਲੀ ਜ਼ਾਂ ਧਾਰਤਮਕ ਗਰੱੁਪ਼੍ਾਂ ਦੇ ਤਹੱਤ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ! 

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਪ੍ਤਹਲ਼ਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸ ਚੀ ਲੀਵਰਕੁਸੇਨ (ਇੰਟਰ-ਲੇਵ) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇੰਟਰ-ਲੇਵ ਹਮੇਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਜੇ ਵੀ ਏਕੀਕਰਨ ਕੌਂਸਲ ਤਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਗਰੱੁਪ੍ ਤਰਹਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਸਾਡ ੇਸਤਹਰ ਤਵੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸੀਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਸਪੱ੍ਸਟ ਰ ਪ੍ 

ਤਵੱਚ ਰ ਪ੍ ਤਦੰਦਾ ਹੈ।  
ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਮ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਤ ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦ ੇਹ਼ਾਂ। 30 ਸਾਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਸਤਹਰ ਤਵੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ 

ਇਤਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹੱਤ਼ਾਂ ਵਾਸਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ਾਂ।  
ਸਾਡ ੇਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਈ.ਯ . ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਯ ਰਪ੍ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸੀਆ ਜ਼ਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦ ੇ

ਹਨ। 
 

ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ 

 

ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਅਸੀ ੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾੀਂ 

- ਲੀਵਰਕੁਸੇਨ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤ ੇਇੱਕਸੁਰ ਸਤਹ-ਹੋਂਦ   

- ਨਸਲਵਾਦ ਅਤ ੇ ੇਨੋਫੋਬੀਆ ਪ੍ਰਤੀ  ੀਰ ੋਸਤਹਣਸੀਲਤਾ  

- ਲੀਵਰਕੁਸੇਨ ਦੇ ਨਾਗਤਰਕ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤ ੇਨਾਲ ਨੀਤੀ (ਨਾਗਤਰਕ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ) 

- ਇੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਰਤਥਕਤਾ ਵਾਸਤ,ੇ ਮ ਬ ਤ ਪ੍ਤਰਵਾਰ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤ ੇਇੱਕ 

ਵਾਸਤ ੇ   

   ਸਾਡ ੇਸਤਹਰ ਤਵੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਮਾਜ।      

- ਸੱਤਭਆਚਾਰ਼ਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਸਤਹਯੋਗ, ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, 

ਸਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਸਤਾਇਆ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱ ਟਤਾ ਅਤ ੇਸਤਹਯੋਗ। 

 



ਅਸੀ ੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ 

- ਲੀਵਰਕੁਸੇਨ ਸਤਹਰ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਸਤਹਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਲੋਕ  

    ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਪ੍ਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਤਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ,  

- ਔਰਤ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਤਮਤਲਤ ਪੇ੍ਸਕਸ਼ਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੋਰਲੋਕ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਹਯੋਗ ਤਵੱਚ    

   ਵੀਟਰਤਬਲਡੰਗਸਟਰੇਗਰਨ, 

- ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਸਮਾਤਜਕ ਨਾਲ ਸਰਵੋਤਮ ਸਤਹਯੋਗ ਸੰਗਠਨ 

- ਤਸੱਤਖਆ ਅਤ ੇਤਸਖਲਾਈ ਤਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ, ਸਾਤਰਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, 

- ਸਾਰੇ ਲੀਵਰਕ ਸੈਨਰ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੱਤਭਆਚਾਰ, 

- ਲੀਵਰਕੁਸੇਨ ਤਵੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਯ ਰਪ੍ੀ ਨਾਗਤਰਕ਼ਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ਼ਾਂ ਤਵੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ, 

- ਸਾਡ ੇਸਤਹਰ ਤਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ-ਤਵਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ, 

- ਸਾਤਰਆਂ ਲਈ ਤਕਫਾਇਤੀ ਤਰਹਾਇਸ। 

 

ਅਸੀ ੀਂ ਤਸਆਸੀ ਤਨਰੰਤਰਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ, ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਤ ੇਲੀਵਰਕੁਸੇਨ ਤਵੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਤਰਕ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ, 

ਪੇ੍ਸੇਵਰਾਨਾ ਅਤ ੇਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵ਼ਾਂ ਤਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ਼ਾਂ। 
ਸਾਡ ੇ'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ! ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤਤਵਕ ਤਵਤਭੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹ਼ਾਂ!  
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ਤਰੱਕੀ ਚੁਣੋ! 

 

ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸ ਚੀ ਲੀਵਰਕੁਸੇਨ ਇੰਟਰ-ਲੇਵ ਈ.ਵੀ.  

ਲੀਵਰਕੁਸੇਨ ਤਵੱਚ ਅੰਤਰ-ਸੱਤਭਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਤਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸਨ 
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