
ኩሎም ነበርትን በጻሕትን ኒው ወስት 
(New West) ናብ ናይ ከተማ መሳለጥያታት፣ 
ፕሮግራማትን ኣገልግሎታትን መእተዊ/ክረኽቡ 
(access) ከምዘለዎም ምርግጋጽ።

ናይ ዕቝባ ከተማ 
እንታይ ኢያ?
ኣብ ናይ ዕቝባ ከተማ፣ ኩሎም ኣባላት 
ማሕበረ-ኮም ደረጃ/ኵነታት ኢሚግረሽኖም 
ከይተሓተቱ ናይ ከተማ ኣገልግሎታት ክጥቀሙ 
ይኽእሉ ኢዮም።
ኣብ ኒው ወስት ሚንስተር (New Westminster)፣ እቲ ናይ 
ከተማ መንግስቲ ንመከላኸሊ ባርዕ፣ ኣብያተ-መጻሕፍቲ፣ 
ማእከላት ማሕበረ-ኮም፣ መናፈሲታት (ፓርክታት)፣ 
መዘናግዕን መቖም መካይንን ሓላፍነት ኣለዎ።

ገለ ሰባት ኣብ ኒው ወስትሚንስተር (New Westminster) ብናይ 
ካናዳ ወኪል ኣገልግሎታት ዶብ (Canada Border Services 
Agency) ደው ከይብሉን ከይጥረዙን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ናይ 
ኢሚግረሽን ደረጅኦም/ኵነታቶም ሰብ እንተሓቲቱዎም ናይ 
ከተማ ኣገልግሎታት ምጥቃም ከይክልኡን ክፈርሁ ይኽእሉ 
ኢዮም። እቲ ናይ ናይ ዕቝባ ከተማ ፖሊሲ ብሰራሕተኛታት 
ምምሕዳር ከተማ ብዛዕባ ናይ ኢሚግረሽን ደረጃ/ኵነታት 
ከይተሓተተ ኣብ ኩሉ ብከተማ ኒው ወስት ሚንስተር ዝውሃብ 
ንምስታፍ ሓንጎፋይ ኢሉ ከምዝቕበል ንኩሉ ሰብ ይነግር።

ናይ ዕቝባ ከተማ 

ዝያዳ ተማሃሩ
ብዛዕባ ናይ ዕቝባ ከተማ ፖሊሲ ዝያዳ ክትፈልጡ 

እንተደሊኹም ኣብ’ዚ ዝስዕብ መርበብ ገጻት (webpage) ርኣዩ 
newwestcity.ca/sanctuary-city

ሕቶታት?
በዚ ተራኸቡና

plnpost@newwestcity.ca

ናይ ቤተ-መጻሕፍቲ 
መጽሓፍ ተለቅሑ

�
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እዚ ፖሊሲ ነቶም ብከተማ ኒው ወስት ሚንስተር 
ዝውሃቡ መሳለጥያታት፣ ፕሮግራማትን 
ኣገልግሎታትን ዝምልከት ኢዩ። ብቀጥታ ንናይ ኒው 
ወስት ሚንስተር ክፍሊ ፖሊስ ዝምልከት ኣይኰነን። 
ናይ ገዛእ ርእሶም ተመሳሳሊ ሓዲሽ ፖሊሲ ይጽሕፉ 
ኣለዉ። 
ፖሊሲ ናይ’ታ ናይ ዕቝባ ከተማ ኣገዳሲ ክፋል ናይ’ታ 
ከተማ መብጽዓ ንዝያዳ ኣሳታፊ/ሓቛፊ ዝዀነ 
ማሕበረ-ኮም ምፍጣር ኢዩ። 

ከተማ ኒው ወስት ሚንስተር ነዚ ፖሊሲ ብከመይ ክትግብሮ ኢዩ?

ብዛዕባ’ዚ ፖሊሲ ንህዝቢ ብሕትመት 
(print)፣ ብዘመተታት (campaigns) 
ኦንላይንን (ኢንተርነትን) ቪዲዮን 
ክንራኸቦ ኢና።

ሰራሕተኛታት (ስታፍ) ምምሕዳር ከተማ 
ነቲ ፖሊሲ ካብ መዓልቲ-ናብ-መዓልቲ 
ስርሖም ብከመይ ከምዝትግብርዎ 
ክንምህሮምን ከነሰልጥኖምን ኢና።

ኣባላት ምምሕዳር ከተማ ንፖሊሲ ናያ’ታ 
ናይ ዕቝባ ከተማ ዝድግፍ ብዙሕነት፣ 
ማዕርነት፣ (Inclusion) 
ሓቛፍነትን/ኣሳታፍነትን ጸረ-ዓሌትነትን ኣብ 
ትሕቲ ዝብል ስርዓት (framework) 
ይስልጥኑ ኣለዉ።

እቲ ኣብ ቤት-ትምሀርቲ ካልኣይ ደረጃ 
ኒው ወስት ሚንስተር ዝርከብ ናይ 
እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 
(Welcome Centre) ቀንዲ ቦታ ሓበሬታ 
ብዛዕባ እቲ ፖሊሲን ማእከላይ መእተዊ 
ነጥቢ ናብ’ታ ከተማን ኢዩ።

ንመን ኢዩ ዝምልከት?
ዞባና መንበሪ ቦታ ናይ ብዙሓት ካብ ካልእ ቦታ ዝመጽኡን ስደተኛታትን 
ኢያ። እዚ ኣብ ኒው ወስት ሚንስተር እውን ሓቂ ኢዩ። ገለ ሰባት ካብ 
ካልእ ቦታ ዝመጽኡ ዘይምዝጉባት ኢዮም።

ሰባት ዘይምዝጉባት ዝዀንሉ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣለዉ። ናይ 
ግዝያውያን ወጻእተኛታት ሰራሕተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓዳት ግዚኦም 
ዝሓለፎም ክዀኑ ይኽእሉ። ምብታን ሓዳር ንሓደ ሰብ ብዘይ ስፖንሶር 
ከትርፎ ይኽእል። ተማሃሮ ካብ ንትምህርቲ ወይ ንስራሕ ፍቓድ ካብ 
ዝተዋህቦም ግዜ ንላዕሊ ክጸንሑ ይኽእሉ። ሰባት ደረጅኦም (status) 
ክስእኑ ይኽእሉ ወይ ድማ ናይ ስደተኛ ጥርዓኖም ተቐባልነት ክስእን 
ይኽእል። ገለ ሰባት ግዳያት ናይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብሰባት ዝነግዱ 
ኢዮም። እዚኣቶም ከጋጥሙ ካብ ዝኽእሉ ውሑዳት ኣብነታት ኢዮም።

ኣብ ትምህርቲ ኣካላዊ ብቕዓት ተጸምበሩ
�

ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ግበሩ
�

ኣብ’ቲ መሐንበሲ ጋብላ (swimming pool)
�

� ንዓይ ብከመይ ይትንክፈኒ?
እዚ ፖሊሲ ንፍሉጥ ዝዀነ ናይ ኢሚግረሽንን ዜግነትን ደረጃ ንዘለዎም 
ነበርቲ ኒው ወስት ሚንስተር ኣይትንክፎምን ኢዩ። ብቀሊሉ እቲ ፖሊሲ 
ኩሎም፣ ደረጃ/ኵነታት ኢሚግረሽኖም ብዘየገድስ፣ 
ሰራሕተኛታት/ኣባላት ምምሕዳር ከተማ ብዛዕባ ደረጅኦም/ኵነታቶም 
ከይሓተትዎም ናይ ከተማ መሳለጥያታት፣ ፕሮግራምትን 
ኣገልግሎታትን ክጥቀሙ ይኽእሉ።

ክፍሊታትን መስርሓትን ንኩሎም ተሳተፍቲ ይምልከቶም ኢዩ። ነዚ 
ፖሊሲ ዝኸውን ፋይናንሲያዊ ደገፋት የለዉን። ኩሎም ነበርቲ ናብ 
መናፈሲታትን መዘናግዕን ፋይናንሲያዊ ሓገዝ ፕሮግራም (Parks & 
Recreation Financial Assistance Program) ከመልክቱ ይኽእሉ፣ 
ከምኡ እንተገይሮም ከኣ ናይ ኢሚግረሽን ደረጅኦም/ኵነታቶም 
ኣይክሕተቱን ኢዮም። እታ ከተማ ንተሳታፍነት ዕንቅፋታት ንምጕዳል 
ቆሪጻ ኢያ።

?

ሕቶታት?  በዚ ተራኸቡና
plnpost@newwestcity.ca

ዝያዳ ተማሃሩ: ብዛዕባ ናይ ዕቝባ ከተማ ፖሊሲ ዝያዳ ክትፈልጡ እንተደሊኹም ኣብ’ዚ 
ዝስዕብ መርበብ ገጻት (webpage) ርኣዩ newwestcity.ca/sanctuary-city


