ﺷﮭﺮ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ

اطﻣﯾﻧﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧده ھﺎ و ﺳﯾﺎﺣت ﮐﻧﻧده
ﮔﺎن ﺷﮭر ﻧﯾو وﯾﺳت ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﭘروګرام ھﺎ و
ﺧدﻣﺎت دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.


ﮐﺗﺎب از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﻗرض ﺑګﯾرﯾد

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.

دﯾګﺮ ھﻢ ﺑﯿﺂﻣﻮزﯾﺪ

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

ﺳﻮاﻻت؟

ﺗﻣﺎس ﺑګرﯾد ﺑﺎ
plnpost@newwestcity.ca
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ﺷﮭﺮ ﻧﯿﻮ وﯾﺴﺖ ﻣﻨﺴﺘﺮ ﭼګﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ را ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟
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ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣردم در ﻣورد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ از طرﯾق
ﭼﺎپ ،ﮐﻣﭘﺎﯾن آﻧﻼﯾن و وﯾدﯾو ګﻔﺗګو
ﺧواھﯾم ﮐرد.



در ﺣوض آب ﺑﺎزی

اﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﺎھﺎ ،ﭘروګرام ھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﺷﮭر ﻧﯾو وﯾﺳت ﻣﻧﺳﺗر اراﯾﮫ ﻣﯾګردد ،ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾق
ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎﻻی 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.
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ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﮭر در ﭼﺎرﭼوب ﺗﻧوع،
ﻣﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﮭر را در ﻣورد ﺗطﺑﯾق
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ در ﮐﺎرھﺎی روزﻣره ﺷﺎن آﻣوزش ﺑراﺑری ،ﺷﻣوﻟﯾت و ﺿد ﺗﻌﺻب ﺗرﺑﯾﮫ
ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺷﮭر ﻣﺻوﻧﯾت را
ﺧواھﯾم داد.
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﯾن ﭼﺎرﭼوب ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻓﻌﻠﯽ و آﯾﻧده ای ﺿد ﺗﻌﺻب را راھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﻣﯾﮑﻧﻧد.



ﺷﺎﻣل ﺻﻧف ورزش ﺷوﯾد

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.

دﯾګﺮ ھﻢ ﺑﯿﺂﻣﻮزﯾﺪ :اګر ﻣﯾﺧواھﯾد در ﻣورد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ ﺷﮭر ﻣﺻوﻧﯾت زﯾﺎدﺗر
ﺑﻔﮭﻣﯾد ،ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾدnewwestcity.ca/sanctuary-city .
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ﻣرﮐز ﺧوش آﻣدﯾد در ﻣﮑﺗب ﺛﺎﻧوی
ﻧﯾو وﯾﺳت ﻣﻧﺳﺗر ﺟﺎی ﮐﻠﯾدی ﺑرای
ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﻧﻘطﮫ
ﻣرﮐزی در ﺷﮭر ﻣﯾﺑﺎﺷد.



?

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 ﺑﺎﻻی 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.

ﺳﻮاﻻت؟ ﺗﻣﺎس ﺑګرﯾد ﺑﺎ
plnpost@newwestcity.ca

