ﺷﻬﺮ اﻣﻦ

اطمينان مىيابيم كه تمام ساكنان و
ديداركنندگان از شهر نيو وست به امكانات،
برنامهها و خدمات شهرداری 
دسرىىس دارند.


امانت  
گرف كتاب ار
كتابخانه

ﺷﻬﺮ اﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

در يک شهر امن ،تمامى اعضای جامعه مىتوانند به
خدمات شهرداری 
دسرىىس داشته باشند بدون اين
كه از آنها سواىل در رابطه با رسايط مهاجرتيشان
پرسيده شود.


مينيسرى ،شهرداری مسئول ادار اىى مانند آتش
در نيووست

نشاىى كتابخانهها ،مراكز مربوط به جامعه ،پارکها ،مراكز
تفريحى و پاركينگها مىباشد.


مينيسرى ممكن است ترس اين را
بعىص از مردم در نيو وست
داشته باشند كه توسط سازمان خدمات مرزی كانادا )(CBSA
متوقف و اخراج شوند و ممكن است كه در مواردی كه از

مهاجرىى آنها سواىل پرسيده مىشود ،نتوانند از خدمات
¥رسايط
شهرداری استفاده كنند .سياستگزاری شهر امن اعالم مى
كند كه همهی افراد مىتوانند از تمامى خدمات و برنامههای

مينيسرى بهره «برىند ،بدون اين
ارائهشده توسط شهر نيو وست

كه سواىل در مورد ¥رسايط مهاجرىى آنها توسط كاركنان خدمات
شهری پرسيده شود.

ﺑﯿﺸﱰ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ

اگر تمايل داريد كه اطعات 
بيشی در مورد سياست
شهرامن بدانيد ،لطفا به آدرس 
اين ن ما كه در زير
آمده است ،مراجعه كنيد.
newwestcity.ca/sanctuary-city
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ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮ وﺳﺖﻣﯿﻨﯿﺴﱰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﻋامل ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
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چا  ،
كمپها و
ما با استفاده از تبليغات 
ويدئوهای آنين در مور اين سياست برای
همگان اطع 
رسا خواهيم كرد.



در استخر شنا

اين سياست در مورد تسهيالت ،برنامهها ،و خدمات

مينيسرى اعمال
ارائه شده توسط شهرداری نيو وست
مىشود .اين سياست مستقيما در مورد اداره

مينيسرى اعمال نمىشود .آنها در حال
پليس نيووست
تدوين سياست خودشان هستند.
سياست شهر امن بخش مهمى از تعهد شهرداری برای
اگرىتر است.
ايجاد يک جامعه فر ®

3

2

4


آمدگو در مدرسه راهنمای نيو
گوناگو ،برابری ،مركز خوش
ما آموزشهای ¬زم را در مورد نحوه اعمال كاركنان شهری در چارچوب

²

ند ³و ضديت با نژ 
مينيس يک محل كليدی برای كسب
وست
ادپرس آموزش
دربرگ
كارهای روزانه به كاركنان شهری خواهيم داد.


مىبينند ،كه از سياست شهر ايمن پشتيبا اطعات در مورد اين سياست و يک نقطه

دس مركزی به شهر مىباشد.
مىكند .اين چارچوب آموزشهای ¬زم در
جريان و آموزشهای آينده را برای كاركنان
اهی مىكند مركزی به شهر مىباشد.
ر ´



به يک كس تمرين بپيونديد

اين سياست در مورد چه 
كسا اعمال مىشود؟

منطقه ما ،خانهی مهاجران و پناهندگان زيادی مىباشد .اين موضوع در
نرى صدق مىكند .

مينيسرى ® 
بعىص از افراد مهاجران ثبت
مورد نيو وست
)غرى 
قانوىى( مىباشند.
نشده ®

داليل متعددی برای مهاجرت ®غرىقانوىى افراد وجود دارد .ممكن است

جداىى
كه ويزای كار برای كارگران فصىل خارجى منقىص شود .طالق و ®
مىتوان منجر به اين شود كه فردی حمايت ماىل )اسپانرسشيپ( خود
را از دست بدهد .دانشجويان ممكن است كه مدت زمان 
بيشرىی از
تاريخ ويزای كار يا تحصيل خود در كشور بمانند .افراد ممكن است


¥
مهاجرىى خود را از دست بدهند يا ممكن است
كه رسايط اقامىى و Å

كه درخواست پناهندىك آنها رد شود .بعىص از افراد ممكن است كه
قربانيان قاچاقچيان انسان باشند .اينها فقط مثالهای معدودی از
مواردی مىباشد ،كه مىتواند اتفاق بيافتد.

ﺑﯿﺸﱰ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ :اگر تمايل داريد كه اطعات 
بيشی در مورد سياست شهرامن بدانيد ،لطفا به آدرس
اين 

ن ما كه در زير آمده است ،مراجعه كنيدnewwestcity.ca/sanctuary-city .



?

يک برر انجام دهيد

تاث مىگذارد؟
اين سياست چگونه بر من 



مهاجرىى و
مينيسرى با ¥رسايط
تاثرىی بر ساكنان نيو وست
اين سياست ®

شهروندی مشخص ندارد .به زبان ساده اين سياست بهاين معىى است

مهاجرىى ،مى تواند از امكانات ،برنامه
كه هر شخىص ،فارغ از ¥رسايط
ها و خدمات شهرداری استفاده كند ،بدون اينكه كاركنان شهرداری

¥
مهاجرىى و شهروندی او Ìبرىسند.
پرسىس در مورد ¥رسايط و موقعيت
هزينهها و نحوهی پردازش در مورد همه ¥رسكتكنندگان اعمال مى
شود .هيچگونه حمايت ماىل از اين سياست نمىشود .تمامى ساكنان
مىتوانند در برنامه كمک ماىل پارکها و مراكز تفريحى مشاركت كنند


مهاجرىى آنها
صورىى كه اقدام به اين كار كنند در مورد ¥رسايط
و در
سواىل پرسيده نخواهد شد .شهرداری متعهد به كاهش موانع بر رس
راه مشاركت مىباشد.

بگيد
ﭘﺮﺳﺸﯽ دارﯾﺪ؟ با ما تماس 

plnpost@newwestcity.ca

