
 

 
 
کميته لونگوی شهرهای  بدون نژادپرستی و تبعيض     

 
                                                                                   

 

 دعوت
 

در حال شروع يک مطالعه مشارکتی در مورد شرايط ،  CLVsSRDکميته لونگوی شهرهای  بدون نژادپرستی و تبعيض ، 
است. هدف اين است که از ) ، بروسارد ، سنت لمبرت ، سنت برونو و بوشرويل یلونگولونگوی (زندگی مردم نژادی در منطقه 

رسی تديدگاه شرکت کنندگانی که در مورد تجربيات خود ، تصويری از شرايط زندگی قبل و در طی همه گيری در رابطه با دس
 به مسکن ، اشتغال ، صحت ، تحصيالت ، پليس و همچنين هر جنبه ديگر از زندگی روزمره آنها را آشکار بسازد.

 
با تشکر از همکاری شما ، ما وضعيت را مشخص خواهيم کرد و به منظور بهبود شرايط زندگی به طور کلی و در اين دوره 

 ت نژادپرستی و تبعيض نژادپرستانه مبارزه خواهيم کرد.خاص از بيماری همه گير ، به طور موثر عليه اثرا
 

به همين منظور ، ما از جمعيت های زير مبدا ((در خارج از کانادا يا کانادا متولد شده اند): آسيايی ، هائيتی ، آفريقايی ، آفريقای 
 ار نظر کنند.شمالی ، آمريکای التين ، سوريه ، عراقی و افغانی ، دعوت می کنيم تا شرکت کنند و اظه

 
برای انجام اين مطالعه ، يک گروه بحث برای هر يک از جوامع تشکيل می شود و به زبان مورد نظر و يا به اشتراک گذاشته 

 شده توسط گروه برگزار می شود.
 

برگزار ساعت  2به مدت تقريبی  ZOOMجلسات در طی ماه های مه و ژوئن ، عصر روزهای هفته يا شنبه صبح از طريق بستر 
 می شود. ما رازداری را تضمين می کنيم و نظرات شما به صورت ناشناس و جمعی گزارش می شود.

 
کميته روی مشارکت شما در اين مطالعه اکتشافی حساب کرده و پيشاپيش از شما تشکر می کند. ما با هم قويتر خواهيم بود تا 

 صدای مردم نژادی را در محله لونگوی بشنويم.
 
 

 نام و يا هر گونه اطالعات ، لطفا با ما تماس بگيريد برای ثبت
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 .رئيس مطالعه: ميشل واتز الروسی ، استاد بازنشسته ، دانشگاه شربروک 
 .شريک (همکار): دفتر توسعه اجتماعی و اجتماعی شهر لونگوی 
  با حمايت مالی بنيادهای نيکوکاری کانادا (مطالعه ایPFC.( 

 
 
 
 
 
به طور خاص در معرض نژادپرستی و تبعيض قرار می گيرد به دليل ويژگی های جسمی يا (شخصی که به گروهی وابسته است : فرد نژادی 1
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