
اطمینان اینکھ تمام باشنده ھا و سیاحت کننده 
گان شھر نیو ویست بھ منابع، پروګرام ھا و 

خدمات دسترسی داشتھ باشند. 

شھر مصونیت 
چھ ھست؟

در شھر مصونیت تمام اعضای جامعھ میتوانند کھ 
بدون بازپرس حالت مھاجرتی شان، خدمات شھری 

را دریافت کنند. 
در نیو ویست منستر، حکومت شاروالی مسوول جاھای 

مثل محافطت از آتش، کتابخانھ ھا، مراکز جامعھ، 
پارکھا، ورزشی، و پارکنګ میباشد. 

بعضی مردم در شھر ویست منستر شاید از ھراس کھ 
اینھا توسط اجنسی سرحدی کانادا (سی بی اس ای) 

ایستاد خواھند شد و از کانادا کشیده خواھند شد، و ازین 
سبب شاید آنھا از خدمات شھری استفاده نھ کنند تا کسی 

از حالت مھاجرت شان از آنھا نھ پرسد. پالیسی شھر 
مصونیت بھ ھمھ دعوت میدھد کھ در ھمھ چیزھای کھ 
توسط شھر ویست منستر ارایھ میګردد اشتراک نمایند 

بدون ازینکھ از آنھا در مورد حالت مھاجرت شان 
پرسش شود. 

شھر مصونیت

دیګر ھم بیآموزید
اګر میخواھید در مورد پالیسی ھا شھر مصونیت 

زیادتر بفھمید، بھ ویب سایت ما مراجعھ نمایید
newwestcity.ca/sanctuary-city

سواالت؟
تماس بګرید با

plnpost@newwestcity.ca
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شھر نیو ویست منستر چګونھ این پالیسی را تطبیق خواھد کرد؟

این پالیسی بھ جاھا، پروګرام ھا و خدمات کھ توسط 
شھر نیو ویست منستر ارایھ میګردد، قابل تطبیق 

میباشد. این بھ طور مستقیم باالی دیپارتمنت پولیس 
قابل تطبیق نھ میباشد. آنھا پالیسی ھم مانند را خود 

شان جور میکنند. 

پالیسی شھر مصونیت یک بخش مھمی وعده 
شھر برای ایجاد جامعھ ھمھ شمول میباشد.

بھ کی قابل تطبیق میباشد؟
منطقھ ما برای مھاجرین زیادی خانھ میباشد. این در ویست منستر 

نیز صدق دارد. بعضی از مردم مھاجرین بدون سند ھستند. 

چندین علت وجود دارد برای اینکھ چرا مردم بدون سند ھستند. 
اجازه کاری کارمندان موقتی شاید از تاریخ تیر شده باشد. شکستن 

پیوند عروسی میتواند منجر بھ عدم سپانسرشپ کسی باشد. 
محصلین شاید از تاریخ اجازه تحصیلی و یا کاری شان زیادتر 

بمانند. مردم شاید حالت مھاجرتی شان را از دست بدھند و یا ھم 
شاید پرونده مھاجرت شان رد شود. این چند مثال اتفاقاتی بود کھ 

میتوانند واقع شوند.  

شامل صنف ورزش شوید
�

در حوض آب بازی
�

سروی را پر نمایید
�

این چګونھ من را متاثر کرده میتواند؟
پالیسی باشنده ګان نیو ویست منستر را کھ دارای حالت 

مھاجرتی قابل شناسایی باشد، را متاثر نمی سازد. ھدف پالیسی 
این است کھ ھر کس میتواند از جاھا، پروګرامھا، و خدمات 
شھری بدون ازینکھ کسی ازیشان در مورد حالت مھاجرتی 

شان بپرسد، استفاده کنند. 

فیس و طی مراحل باالی تمام اشتراک کننده ګان قابل تطبیق 
است. برای این پالیسی کدام پشتیبانی پولی وجود ندارد. تمام 
باشنده ګان میتوانند برای کومک پولی برای پارکھا و جاھای 

سرګرمی درخواست بکنند و در صورت درخواست دادن، در 
مورد حالت مھاجرتی شان از ایشان پرسان نھ خواھد شد. شھر 

برای دور نمودن موانع برای اشتراک کننده ګان کار مینماید. 

?

سواالت؟ تماس بګرید با
plnpost@newwestcity.ca

دیګر ھم بیآموزید: اګر میخواھید در مورد پالیسی ھا شھر مصونیت زیادتر 
newwestcity.ca/sanctuary-city .بفھمید، بھ ویب سایت ما مراجعھ نمایید

مرکز خوش آمدید در مکتب ثانوی 
نیو ویست منستر جای کلیدی برای 
معلومات در مورد پالیسی و نقطھ 

مرکزی در شھر میباشد.

ما با مردم در مورد پالیسی از طریق 
چاپ، کمپاین آنالین و ویدیو ګفتګو 

خواھیم کرد.

ما کارمندان شھر را در مورد تطبیق 
پالیسی در کارھای روزمره شان آموزش 

خواھیم داد. 

کارمندان شھر در چارچوب تنوع، 
برابری، شمولیت و ضد تعصب تربیھ 

میشوند کھ پالیسی شھر مصونیت را 
پشتیبانی میکنند. این چارچوب تعلیمات 

فعلی و آینده ای ضد تعصب را راھنمایی 
میکنند. 


