
 
 

 

 
 و ارزشھای مشترکمان را پاس بداریم  جامعھ

 گرد ھم آیی در مورد مھاجرت و تبعیض نژادی 
 

با ھمکاری سازمان ھایی کھ برای از بین بردن تبعیض نژادی در بریتیش کلمبیا  .S.U.C.C.E.S.S، سازمان 2017فوریھ  22  تاریخ در

 . دسفیر محترم کانادا در نروژ میباش Artur Wilczynskiاین برنامھ شامل سخنرانی آقای . تشکیل داده استیک گرد ھم آیی فعالیت  میکنند 

ودر مقابل این روند نگران کننده ای از احساسا ت نژادی مطرح بعیض نژادی نسبت بھ تازه واردین در برابر حوادث اخیر تاین گرد ھم آیی 

، پایداری ھستند شده در رسانھ ھا ، و آشکار سازی تاثیر چنین برخورد ھا بر افراد تازه وارد و مھاجران  و ساکنانی کھ سال ھاست مقیم اینجا

امع دعوت میشود کھ در تایید مجدد ارزش ھای مشترک و نشان دادن تاریخچھ تاثیرمھاجران بھ رھبران جوو ھمکاران، از تمامی  .  میکند

 . استان بی سی دراین گرد ھمایی شرکت کنند

استان بریتیش آرمان خواھی دیگر تبعیض وقیام بر عیلھ  روز 101این گرد ھم آیی پاسخی است بھ دو مورد، یک تعھد شھر ونکوور برای 

. کھ تنوع و چند فرھنگی را قدر میگذارند و نژاد پرستی و نفرت را پذیرا نیستند  برای ھمۀ فرھنگ ھا" امعھ فراگیریک ج"کلمبیا برای 

مطرح  Asia Pacificبرای امور چند فرھنگی و استراتژی ، وزیر تجارت بین الملل و وزیر مسئول  Teresa Watھمانگونھ کھ خانم 

 . کردند

یک گروه از کارشناسان در مورد تبعیض نژادی در جوامع ما، اھمیت تاریخی  ھمراه خواھد بود باسفیر کانادا  Wilczynskiآقای  یسخنران

جھت اقدام بھ خواھد بود پس از سخنرانی اصلی ، فراخوانی  . آن و بھبودی جامعھ ھای محلی از نژاد پرستی و ارزش مھاجرین در این استان 

 . پایداری و یکپارچگی اجتماعی

جلسھ بھ زبان انگلیسی برگزار خواھد شدین ا  
 

 2017فوریھ  22چھارشنبھ  روز: برنامھ جلسھ

 UBC Robson Squareدانشگاه : محل

   :  شامل گروه سخنرانان: بعد از ظھر 1:30

• Dr. Gurdeep Parhar 
• Chief Dr. Robert Joseph 
• Dr. Robert Krell 
• Senator Yuen Pau Woo 
• Mrs. Christine Brodie 
• Ms. Judith Bosire 
• Ms. Sarah Al-Qaysi 
• Mr. Travis Chen 

  
 Artur Wilczynski سخنران اصلی جناب آقای : بعدازظھر 4

 بحث و گفتگو  : بعد از ظھر 4:45
 پذیرایی   :  5:30 

 



 
 

 

 
 طرح ھای پایداری

نوع   دو  S.U.C.C.E.S.Sاین گردھم آیی بوجود خواھد آمد، سازمان  در نتیجھاجتماعی کھ  ریو ھمیا S.U.C.C.E.S.S اقدامات حفظبرای 
و اقدامات ناشی از این گردھم آیی، ادامھ   داشتھ باشد  تا تاثیری ماندگار و  ،جنبشھدف این است کھ این انرژی، . خواھد کرد اقدام آوری را 

  . بوجود بیاوردفراتر از خود این نشست  در بین جوامع بریتش کلمبیا 
 

 . کوور خواھد داشتوندر جوامع مختلف در سراسر یی د ھم آی گریک سر .S.U.C.C.E.S.Sسازمان  2017در بھار : میز گرد
در مسئلھ  چندفرھنگی و یکپارچگی، با تامل در افکار شان  افرادا پایگاھی کھ برای ایجادافراد جامعھ را گردھم جمع خواھد کرد نشست ھااین 

یک ھر . ، ھمکاری کنندو روشن یک جامعھ امن ، استواربرای ساخت   -برانگیز در یکپارچھ سازی جامعھ امان  فکربحثھای  در شرکت و 
و یا ھر مرکز اجتماعی محلی   .S.U.C.C.E.S.Sکی از دفاتر مرکز یو در شرکت کننده خواھد داشت  50تا  20ظرفیت  از این نشست ھا

 . دیگری کھ در دسترس میزبان باشد، بر گذار خواھد شد
 

با مھاجران خوشنام و مورد احترام در مورد  است  مصاحبھ ھاییشامل کھ خواھد ساخت ی فیلم مستند .S.U.C.C.E.S.Sسازمان : فیلم مستند
 –این فیلم مستند یک وسیلھ مھمی در  تعامل جوامع خواھد بود . ارزش افراد تازه وارد و نقش و سھمی کھ مھاجرین در  جوامع ما داشتھ اند

از کانال ھای مستند  ماین فیل. مع مابرای درک بھتر نقش مھم مھاجران در ساخت  جوا –از جملھ دبیرستان ھا و دانش آموزان دبیرستانھا 
 . آن الین و رسانھ ھای اجتماعی و مردمی از طریق مدارس و دانشگاھھا بھ عموم معرفی خواھد شد نمایشمختلف از جملھ 
S.U.C.C.E.S.S.  یک  با چشم اندازی از. و یکی از بزرگترین مراکز خدمات اجتماعی در استان بی سی میباشد شده یستاس 1973در سال

عالوه بر ارائھ . ،  و پذیرش پذیریمتنوع بودنبھره برداری از   و یک جھان چند فرھنگی، ھدف ما ساختن پل است پارچگی و ھماھنگی در
د یک طیف گسترده از خدمات بھ تازه واردین و ساکنانی کھ طوالنی مدت در اینجا بوده اند، ما ھمچنین در امور خدماتی کھ  دولت ارائھ میدھ

 . داریم و گرد ھم آیی  و برنامھ ھای مختلف  برگزار میکنیم  و از تغییر سیاست مثبت حمایت میکنیمنقش 
  www.successbc.ca/communityforum.  برای اطالعات بیشتر در مورد این گردھم آیی از سایت ما دیدن کنید

 

  

http://www.successbc.ca/communityforum

