STATEMENT OF DIVERSITY AND INCLUSION
Translation:
PAHAYAG NG PAGKAKAIBA-IBA AT PAGSASAMA
WE ARE DIVERSE INDIVIDUALS
of all ages, colours, ethnicities, nationalities, faiths & beliefs, cultures, abilities,
socio-economic and education levels, sexual orientation and gender identities.
Translation:
LAHAT TAYO AY MAGKAKA-IBA
sa edad, kulay, etnisidad, nasyonalidad, pananampalataya at paniniwala, sa
kultura, at maging sa kakayahan, mga antas ng sosyoekonomiko at edukasyon, oryentasyong pansekswal at
pagkakakilanlang pangkasarian.
WE COMMUNICATE IN MANY LANGUAGES
Translation:
NAKAKAINTINDI AT NKAKAPAGSALITA TAYO NG IBAT
IBANG LENGWAHE O WIKA
WE VALUE AND CELEBRATE DIVERSITY AND INCLUSION
We define diversity broadly and encompass many individual attributes.
Translation:
PINAHALAGAHAN AT IPINAGDIRIWANG NATIN ANG PAGKAKAIBA-IBA AT
PAGSASAMA
Malawak nating tinutukoy ang ating pagkakaiba na sumasaklawsa maraming
katangian, kakayahan at kontribusyon ng bawat isa.
WE CREATE AN ENVIRONMENT
that actively embraces diversity and inclusion by recognizing the value in the
uniqueness of all individuals.

Translation:
GUMAGAWA TAYO NG KAPALIGIRAN (komunidad)
na aktibong yumayakap at tumatanggap sa pagkakaiba at pagsasama sa pam
amagitan ng pagkilala sa kahalagahan ngpagiging natatangi ng lahat
ng bawat indibidwal.
WE STRIVE TO REFLECT THE DIVERSITY
of our neighbourhoods in our membership, our Community Boards,
our volunteers and our staff.
Translation:
PINAGSISIKAPAN NATIN NA PAG-ISIPAN AT ISAALANGALANG ANG PAGKAKAIBA
sa lahat ng ating mga miyembro, sa ating “Community
Boards”,sa ating mga boluntaryong kasapi at sa ating mga tauhan.
WE RESPECT ALL OUR NEIGHBOURS
We expect that all who come to our neighbourhood houses and camps, all those
who provide or receive services, will extend the same respect to all.
Translation:
IGINAGALANG NATIN ANG LAHAT NG ATING KAPWA
Inaasahan namin na ang lahat
ng mga pumupunta at bumibistasa ating mga “neighbourhood
houses” at sa mga dumadalo sa ating mga aktibidad, at sa lahat
ng mga nagbibigay o kaya’y sa lahat ng mga nkakatanggap ng mga serbisyo,
ay patuloy napalawakin at ipamahagi ang parehong paggalang sa lahat.
WE ACKNOWLEDGE
that we live, work, and play on the traditional, ancestral and
unceded Territories of the Coast Salish people.
Translation:
KINIKILALA NAMIN
na tayo ay namumuhay, nagtatrabaho,
at naglalaro sa hindi pa napagkakasunduang mga lupain ng ating mga
tradisyonal at mga ninuno na pag-aari ng mga tao sa Coast Salish.

