سواالت مشاوره استراتژی درباره جوامع نژادی
درباره کمکهای حقوقی
(لیگال اِید) چه میدانید؟

 .1در جامعه ،شما به چه نژاد (قومی) تعلق دارید؟
 .2اگر شما خود را به نژاد خاصی متعلق نمی دانید ،هدف شما در مشاوره چیست؟
 .3در صورت داشتن مشکل حقوقی ،برای کمک به کجا مراجعه خواهید کرد؟
 .4آیا تا بحال درباره لیگال اید انتاریو شنیده اید؟
 .aاگر پاسخ شما به این سوال مسبت میباشد :در مورد خدماتی که لیگال اید انتاریو ارائه
میدهد و تامین بودجه آن ،چه میدانید؟
 .bآیا دسترسی به خدمات لیگال اید برای شما آسان بوده است؟
 .5برای اینکه لیگال اید انتاریو بتواند مردم را بهتر از نحوه ارائه کمک و خدمات خود مطلع کند،
برخی از کارهایی که میتواند انجام دهد ،چیست؟ (مخصوصا ً در جامعه شما)
 .6چگونه میتوانیم به افراد جامعه شما اطالع دهیم که چه خدمات و کمکهای از طرف این سازمان
برای آنها وجود دارد؟

خدمات لیگال اید برای جوامع
نژادی

 .1آیا فکر میکنید که کیفیت خدمات دریافت شده توسط افراد رنگین پوست با کیفیت خدمات دریافت
شده توسط افراد سفید پوست یکسان است؟ چرا بلی و چرا خیر؟
 .2لیگال اید انتاریو چگونه میتواند خدماتی (مثل :پرداخت دستمزد وکیل ،ارائه مشاوره حقوقی یا
کمک در روز دادگاه ،تامین مالی کلینیک های حقوقی و غیره) و دسترسی به این خدمات را برای
مردم جامعه شما بهبود بخشد؟
 .3برخی از مشکالت حقوقی که شما یا افراد جامعه شما برای کمک نیاز دارید و لیگال اید انتاریو در
حال حاضر این خدمات را ارائه نمیدهد ،کدامند؟ (برای مثال :آیا قانونی وجود دارد که جامعه شما
را تحت تاثیر قرار میدهد و در حال حاضر تحت پوشش لیگال اید انتاریو نمی باشد؟)
 .4در جامعه شما چه موانعی باعث میشود تا شما نتوانید از خدمات قانونی و حقوقی این سازمان
استفاده کنید؟

 .1برخی از اموری که کارکنان لیگال اید میتوانند در بهبود بخشیدن نحوه کمک به افراد در جوامع
نژادی انجام دهند ،کدامند؟

کارکنان لیگال اید چگونه
میتوانند دانش و مهارتهای خود.2
را افزایش دهند

کارکنان لیگال اید باید چه نوع تحصیالت یا برنامه های آموزشی را برای آگاهی در هنگام مواجه
شدن با مسائل جوامع نژادی فرا گیرند؟

 .3لیگال اید انتاریو در حال حاضر به وکالیی نیاز دارد که برای گروههای خاصی خدمت کنند و از
نظر حقوقی دارای دانش مخصوص درباره آسیب پذیری آنها باشند .در این مورد چه نوع
آموزشهایی و در چه زمینه هایی باید فراهم شوند؟

جمع آوری داده های مبتنی بر
نژاد

لیگال اید انتاریو داده هایی را مبتنی بر نژاد برای برنامه ریزی بهتر خدمات خود و اطالع رسانی به
دولت انتاریو درباره مسائل تاثیر گذار بر جوامع نژادی ،از افراد جمع آوری خواهد کرد.
 .1هنگام درخواست لیگال اید ،چقدر راحت میتوانید درباره نژاد خود با کسی صحبت کنید؟
 .2لیگال اید انتاریو برای کمک به افرادی که بتوانند به راحتی به سواالت درباره نژادشان پاسخ
دهند ،چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟
 .3در مورد اینکه لیگال اید انتاریو تنها داده های نژادی را که از افراد جمع آوری میکند ،با دیگران به
اشتراک بگذارد ،چگونه فکر میکنید؟ البته شامل هیچ اطالعات شخصی در مورد هویت آنها نمیشود.
 .aاگر فکر میکنید داده ها باید با کسی به اشتراک گذاشته شوند ،با چه کسی/کسانی باید به
اشتراک گذاشته شوند؟ (مثل :کمیسیون حقوق بشر ،دانشگاهیان ،وکال و غیره)
 .4به نظر شما چه داده ها و اطالعات دیگری باید جمع آوری شوند (برای مثال :سن ،جنسیت ،و
غیره)؟ چرا بلی و چرا خیر؟

 .1فکر میکنید وقتی که نژاد بر روشی که با شما رفتار میشود ،تاثیر میگذارد و تغییراتی در نظام
عدالت توصیه میشود ،نقش لیگال اید انتاریو چه خواهد بود؟

لیگال اید انتاریو از شما حمایت
میکند
.2

لیگال اید انتاریو باید با کدام گروه ها یا سازمانهایی از جامعه شما کار کند که بر این نوع تغییرات
تاثیر بگذارد؟

 .3لیگال اید انتاریو برای کمک به ترویج حقوق جوامع نژادی چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟
 .4لیگال اید انتاریو باید از چه موضوعات دیگری آگاه باشد؟
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