
لضمان وصول سكان وزوار مدينة نيو 
 


امج والخدمات ال�	 ويست إ� المرافق وال��
تقدمها المدينة.

ماذا نعني �دينة 
املالذ اآلمن؟

� مدينة الم
ذ ا�من، يستطيع جميع أفراد المجتمع 
��

� تقدمها المدينة دون أن 
الوصول إ الخدمات ال��

يتم إستجوابهم حول وضعهم من حيث الهجرة.

، حكومة البلدية مسؤولة عن مجا�ت  
 مدينة نيو وستمنس�	
��

مثل مكافحة الحريق، المكتبات العامة، مراكز المجتمع، 
فيهية وأماكن وقوف السيارات.  الحدائق العامة، المراكز ال�	


 مدينة نيو ويستمنس�	 من أن 
قد يخ¦¥ بعض ا�¢شخاص ��

يتم إيقافهم وترحيلهم من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية 

 تقدمها المدينة 

(CBSA) وقد � يستخدموا الخدمات ال�	
خوفاً من أن يسألهم شخص عن وضعهم من حيث الهجرة. 

إن سياسة مدينة الم´ذ ا�²من تخ�� الجميع بأنهم موضع 

 تقدمها مدينة نيو 

نضمام إ� جميع الخدمات ال�	 ·́ ترحيب ل
ويستمنس�	 دون أن يتم إستجوابهم حول وضعهم من حيث 

الهجرة من قبل موظفي المدينة. 

مدينة املالذ اآلمن

تعلّم املزيد
� معرفة المزيد عن سياسة مدينة 

إذا كنت ترغب �
ونية ع�  لك�� الم�ذ ا��من، يرجى زيارة صفحتنا ا��

newwestcity.ca/sanctuary-city

هل لديك أسئلة؟
إتصل بنا ع�

plnpost@newwestcity.ca

بادر بإستعارة كتاب من 
المكتبة العامة

�

newwestcity.ca/sanctuary-city Sanctuary City [Arabic]
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كيف ستقوم مدينة نيو ويستمنسرت بتطبيق هذه السياسة؟

امج والخدمات  تنطبق هذه السياسة ع� المرافق وال��
. وإنها � تنطبق  � تقدمها مدينة نيو ويستمنس��

ال��
نهم  � نيو ويستمنس�� ��

طة �� ة ع� قسم ال¡� مبا£�
يقومون بصياغة سياسة مماثلة خاصة بهم. 

تعت�� سياسة مدينة الم´ذ ا�²من جزءاً مهماً من وعود 

 خلق مجتمع أك�¥ شمو�ً. 

المدينة ��

ع� من تنطبق هذه السياسة؟
. وينطبق ذلك  � 
À́جئ منطقتنا هي موطن العديد من المهاجرين وال

 
. بعض ا�¢شخاص هم مهاجرون غ� أيضاً عÅ مدينة نيو ويستمنس�	
موثقون.

. قد تنتهي  � 
Àموثق 

 يكون ا�¢شخاص غ�Çهناك أسباب عديدة ل
. يمكن أن يؤدي  � 
Àة العمل للعمال ا�¢جانب المؤقت 
́حية تأش� ص
إنهيار الزواج إ� ترك الشخص دون كفالة. وقد يبقى الطلبة بعد 

ات الدراسة أو العمل الخاصة بهم. وقد يفقد  
́حية تأش� إنتهاء ص

 أو أن يتم رفض طلبات لجوئهم. وقد 

�Îا�¢شخاص وضعهم القانو
. وهذه فقط  ¥Òتجار بالب يكون بعض ا�¢شخاص ضحايا لجرائم ا�·

بعض ا�¢مثلة عÅ ما يمكن أن يحدث. 

إنضم إ� صف تدريب اللياقة البدنية
�

� حوض السباحة
��

�
ستبيان � ا��

شارك ��
�

ّ؟ ما تأث�� هذه السياسة ع��
� تؤثر هذه السياسة عÅ سكان نيو ويستمنس�	 الذين لديهم وضع 


 هذه السياسة ببساطة بأنه 

 من حيث الهجرة أو الجنسية. تع��

�Îقانو
يمكن للجميع، بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، إستخدام 


 تقدمها المدينة دون قيام موظفي 
امج والخدمات ال�	 المرافق وال��


 طرح أسئلة تتعلق بوضعهم من حيث الهجرة.
البلدية ��

. ليس هناك دعم  � 
Àجميع المشارك Åتنطبق الرسوم وا�·جراءات ع
ما�
 لهذه السياسة. يمكن لجميع السكان تقديم طلب إ� برنامج 

فيهية وسوف لن  المساعدة المالية لدى الحدائق العامة والمراكز ال�	
مة  � يتم إستجوابهم حول وضعهم من حيث الهجرة. المدينة مل�	


 تحول دون المشاركة.
بتقليص الحواجز ال�	

هل لديك أسئلة؟ إتصل بنا ع� 
plnpost@newwestcity.ca

تعلّم املزيد: إذا كنت ترغب يف معرفة املزيد عن سياسة مدينة املالذ اآلمن، 
newwestcity.ca/sanctuary-city يرجى زيارة صفحتنا اإللكرتونية عىل

� ثانوية نيو 
ستقبال � مركز ا��

ويستمنس�� هو المكان الرئي�� 
للحصول ع� معلومات عن هذه 

السياسة ونقطة وصول مركزية للمدينة. 

سنتواصل مع العامة بخصوص هذه 
السياسة من خ�ل إستخدام الوسائل 

المطبوعة وتنظيم الحم�ت ع�ª شبكة 
نت وأف�م الفيديو.  ن�� ا��

سنقوم بتعليم وتدريب موظفي البلدية 
� وظائفهم 

ع� تطبيق هذه السياسة �
اليومية. 

يتم تدريب موظفي البلدية وفق إطار 
ندماج  � والمساواة وا��

التنوع الثقا�
ومناهضة العن¸ية الذي يدعم سياسة 

طار  مدينة الم�ذ ا��من. يوجه هذا ا��
 المستمر ودورات  تدريب الموظف¼�

� المستقبل لمناهضة العن¸ية.
التدريب �

?


