
اطمينان مى يابيم كه تمام ساكنان و 
ديداركنندگان از شهر نيو وست به امكانات،
� دارند. برنامه ها و خدمات شهرداری دس��

شهر امن چیست؟
در يک شهر امن، تمامى اعضای جامعه مى توانند به 

� داشته باشند بدون اين  خدمات شهرداری دس��
ايط مهاجرتيشان  كه از آن ها سوا� در رابطه با �

پرسيده شود.

، شهرداری مسئول ادارا�� مانند آتش  در نيووست مينيس��
نشا�� كتابخانه ها، مراكز مربوط به جامعه، پارک ها، مراكز 

تفريحى و پاركينگ ها مى باشد. 

بع�� از مردم در نيو وست مينيس�� ممكن است ترس اين را 
 (CBSA) داشته باشند كه توسط سازمان خدمات مرزی كانادا

متوقف و اخراج شوند و ممكن است كه در مواردی كه از 
ايط مهاجر�� آن ها سوا¤ پرسيده مى شود، نتوانند از خدمات  ¥¦

شهرداری استفاده كنند. سياستگزاری شهر امن اع§م مى
 كند كه همه ی افراد مى توانند از تمامى خدمات و برنامه های 
ند، بدون  اين ارائه شده توسط شهر نيو وست مينيس�� بهره ب�»

ايط مهاجر�� آنها توسط كاركنان خدمات   كه سوا¤ در مورد ¦¥
شهری پرسيده شود.

شهر امن

بیشرت بیاموزید
ی در مورد سياست  اگر تمايل داريد كه اط�عات بيش��
ن�� ما كه در زير  شهرامن بدانيد، لطفا به آدرس اين��

آمده است، مراجعه كنيد.
newwestcity.ca/sanctuary-city

پرسشی دارید؟
يد با ما تماس بگ��

plnpost@newwestcity.ca

� كتاب ار  امانت گرف��
كتابخانه

�
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شهر نیو وست مینیسرت چگونه این سیاست را اع�ل می کند؟

اين سياست در مورد تسهي�ت، برنامه ها، و خدمات 
ارائه شده توسط شهرداری نيو وست مينيس�� اعمال 

مى شود. اين سياست مستقيما در مورد اداره 

پليس نيووست مينيس�� اعمال نمى شود. آن ها در حال 
تدوين سياست خودشان هستند.

سياست شهر امن بخش مهمى از تعهد شهرداری برای 
تر است. ايجاد يک جامعه فراگ�®

اين سياست در مورد چه كسا�� اعمال مى شود؟
منطقه ما، خانه ی مهاجران و پناهندگان زيادی مى باشد. اين موضوع در 
� صدق مى كند. بع�� از افراد مهاجران ثبت مورد نيو وست مينيس�� ن�®

) مى باشند.  قانو��  نشده (غ�®

قانو�� افراد وجود دارد. ممكن است  د¼يل متعددی برای مهاجرت غ�®
كه ويزای كار برای كارگران فص½ خارجى منق�� شود. ط§ق و جدا�® 
مى توان منجر به اين شود كه فردی حمايت ما¤ (اسپانÀشيپ) خود 
ی از  را از دست بدهد. دانشجويان ممكن است كه مدت زمان بيش��
تاريخ ويزای كار يا تحصيل خود در كشور بمانند. افراد ممكن است 
ايط اقام�Ä و مهاجر�� خود را از دست بدهند يا ممكن است  كه ¦¥

 آن ها رد شود. بع�� از افراد ممكن است كه 
Å

Æكه درخواست پناهند
قربانيان قاچاقچيان انسان باشند. اين ها فقط مثال های معدودی از 

مواردی مى باشد، كه مى تواند اتفاق بيافتد. 

به يک كس تمرين بپيونديد
�

در استخر شنا
�

يک برر� انجام دهيد
�

اين سياست چگونه بر من تاث�� مى گذارد؟
ايط مهاجر�� و  ی بر ساكنان نيو وست مينيس�� با ¦¥ اين سياست تاث�®

شهروندی مشخص ندارد. به زبان ساده اين سياست به اين مع�Ä است 
، مى تواند از امكانات، برنامه ايط مهاجر�� كه هر شخ�، فارغ از ¦¥
 ها و خدمات شهرداری استفاده كند، بدون اين كه كاركنان شهرداری 
سند. Ìايط و موقعيت مهاجر�� و شهروندی او ب� پرسÍ¥ در مورد ¦¥

كت كنندگان اعمال مى هزينه ها و نحوه ی پردازش در مورد همه ¦¥
 شود. هيچ گونه حمايت ما¤ از اين سياست نمى شود. تمامى ساكنان 

مى توانند در برنامه كمک ما¤ پارک ها و مراكز تفريحى مشاركت كنند 
ايط مهاجر�� آن ها  و در صور�� كه اقدام به اين كار كنند در مورد ¦¥
سوا¤ پرسيده نخواهد شد. شهرداری متعهد به كاهش موانع بر ¦ 

راه مشاركت مى باشد.

?

يد پرسشی دارید؟ با ما تماس بگ��
plnpost@newwestcity.ca

ی در مورد سياست شهرامن بدانيد، لطفا به آدرس  بیشرت بیاموزید: اگر تمايل داريد كه اط�عات بيش��
newwestcity.ca/sanctuary-city .ن�� ما كه در زير آمده است، مراجعه كنيد اين��

مركز خوش آمدگو�� در مدرسه راهنمای نيو
 وست  مينيس�� يک محل كليدی برای كسب 
اط�عات در مورد اين سياست و يک نقطه 

� مركزی به شهر مى باشد. دس��

� ها و  ، كمپ�� ما با استفاده از تبليغات چا��
ويدئوهای آن�ين در مور اين سياست برای 

همگان اط�ع رسا�� خواهيم كرد.

ما آموزش های ¬زم را در مورد نحوه اعمال 
كارهای روزانه به كاركنان شهری خواهيم داد.

، برابری،  كاركنان شهری در چارچوب گوناگو��
 و ضديت با نژادپرس�� آموزش 

²
ند³ دربرگ��

مى بينند، كه از سياست شهر ايمن پشتيبا�� 
مى كند. اين چارچوب آموزش های ¬زم در 
جريان و آموزش های آينده را برای كاركنان 

راه́�ی مى كند مركزی به شهر مى باشد.


