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Ang intensyong pagsasama ng mga kampeon ng CRI ay may layuning gawin ang 
komunidad na isang mas relihiyosong lugar na samahan para sa lahat ng 
residente ng Wood Buffalo. Isinagawa ang pagtatasa sa pangangailangan upang 
makatulong sa  pag-unawa ng kasalukuyang mga isyu na kinakaharap ng bawat 
indibiduwal patungkol sa pananampalataya, kaalaman at kamalayan ng iba pang 
mga grupo ng pananampalataya, at mga saloobin at mga karanasan na may 
kinalaman sa relihiyon at kabanalan. Ang mga resulta ay makakatulong sa CRI na 
suportahan ang  pagkakaiba-iba ng relihiyon at pagsasama sa aming rehiyon. 
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Mga rekomendasyon

Bawasan ang mga hadlang sa pamamagitan ng:
 Pagbibigay ng mga lugar ng panalangin ng ibat-ibang pananampalataya sa mga pampubliko 

at pribadong institusyon tulad ng mga paliparan, kolehiyo, mga negosyo, mga pasilidad sa 
pangangalaga ng kalusugan, mga grupong tahanan, mga pasilidad ng libangan, mga gusaling 
Pambayan at iba pa.

 Pagbibigay ng pagsasama at tirahan ng mga relihiyon sa  lugar ng trabaho
 Pag-aalok ng espasyo sa mas maliit na relihiyon at espirituwal na mga grupo upang payagan 

ang mga pangkat na ito ng lugar sa pagsasanay ng kanilang pananampalataya

Pagbuo ng Mas-ligtas na Komunidad  sa pamamagitan ng pagbuo ng pagsansala sa hate crime 
at mga estratehiyang kamalayan: 
 Pagbuo ng positibong relasyon at programang pakikipagtulungan sa pagitan ng 

pagpapatupad ng batas, mahihinang mga grupo, mga batay sa pananampalataya 
organisasyon, institusyong pang-edukasyon, pampulitika at lider ng komunidad

 Pagbibigay ng mga pagsasanay sa paghadlang ng hate crime, mga karapatan, at mga 
pananagutan

 Dagdagan ang kaalaman at kamalayan sa mga hate crimes at pag-uulat ng hate crimes

Itaguyod ang Relihiyosong Pagsasama sa pamamagitan ng:
 Pagpapataas ng mga pagkakataon para sa ugnayan ng ibat-ibang pananampalataya, mga 

kaganapan, at mga pagtitipon 
 Pag-aalok ng kultural na kagalingan at pang-edukasyong mga hakbangin tungkol sa relihiyon 

at pagsasama
 Pagtataguyod ng  kamalayan at pag-unawa sa pamamagitan ng pampublikong mga 

kampanya

Tungkulin ng Pananampalataya matapos ang Wild Fire
 Tiyakin na may suporta at pakikipagtulungan ang mga organisasyon ng pananampalataya 

mula sa mga organisasyon ng pagbawi 
 Gawing tiyak na ang mga hakbangin sa pagbawi ay kasama ang pagpansin sa espirituwal na 

mga pangangailangan ng mga residente


