ਨਸਲੀਕਿਰਤ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਿਨੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ

1.

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਸਲੀਕਿਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ?

2.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀਕਿਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ/ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਨਸਲੀਕਿਰਤ

ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਰੁਚੀ ਹੈ?
3.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਿੋਈ ਿਨੰ ਨੀ ਸਮੱ ਕਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱ ਥੇ ਜਾਵੋਂਗੇ?

4.

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਦੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਬਾਰੇ ਸੁਕਣਆ ਹੈ?
a.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ “ਹਾਂ” ਕਵੱ ਚ ਜਵਾਬ ਕਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰ ਡ
ਸਹਾਇਤਾ ੰੰਕਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

b.
5.

ਿੀ ਿਨੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਿਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ?

ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਲੋ ਿਾਂ ਨੰ ਇਸ ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੰ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੀ
ਹੈ? (ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰ ਦਰ?)

6.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਕਿਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੰ ਿਰਾ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਿਰ
ਸਿਦੇ ਹਾਂ?

ਨਸਲੀਕਿਰਤ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ
ਵਾਸਤੇ ਿਨੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

1.

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਮੁਵੱਿਲਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਗੋਰੇ ਮੁਵੱਿਲਾਂ
ਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

2.

ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨਸਲੀਕਿਰਤ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਵੱ ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਿਰਨਾ, ਿਨੰ ਨੀ

ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ-ਦੇ-ਕਦਨ ਮਦਦ, ਿਨੰ ਨੀ ਿਲੀਕਨਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਾਉਣਾ
ਆਕਦ)?
3.

ਅਕਜਹੀਆਂ ਿੁਝ ਿਨੰ ਨੀ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕਜੰ ਨਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਿਰਾਉਂਦੀ?
(ਯਾਨੀ ਕਿ ਿੀ ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਿੋਈ ਅਕਜਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸਨੰ ਲੀਗਲ ਏਡ
ਓਨਟੈਰੀਓ ਅਜੇ ਿਵਰ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ?)

4.

ਿਨੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਿਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦਾ ਹੈ?

ਿਨੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲਾ
ਆਪ੍ਣੇ ਕਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ
ਕਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦਾ
ਹੈ

1.

ਨਸਲੀਕਿਰਤ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਕਵੱ ਚ ਕਜਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਾ ਅਮਲਾ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਿੇ
ਕਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿੁਝ ਚੀਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ?

2.

ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸੱ ਕਖਆ ਜਾਂ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਨਸਲੀਕਿਰਤ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸਕਲਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੰ ਹੋਣ?

3.

ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਿੁਝ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਵੱਿਲ ਗਰੁੱ ਪ੍ਾਂ ਨੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੀਲਾਂ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮਜੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਨੰ ਨੀ ਕਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ
ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱ ਚ?

ਨਸਲ-ਆਧਾਕਰਤ ਅੰ ਿਕਿਆਂ

LAO ਮੁਵੱਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸਲ-ਆਧਾਕਰਤ ਡੈਟਾ ਇਿੱ ਤਰ ਿਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਬਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਿੇ ਅਤੇ

ਨੰ ਇਿਿੱ ਤਰ ਿਰਨਾ

ਹਨ।

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਨੰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਕਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ ਜੋ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਿਰ ਰਹੇ

1.

ਿਨੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਕਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨਹੇ ਿੁ ਸਕਹਜ ਮਕਹਸਸ ਿਰਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਿੀ ਹੈ?

2.

ਲੋ ਿਾਂ ਨੰ ਆਪ੍ਣੀ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਵੱ ਚ ਸਕਹਜ ਮਕਹਸਸ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਲੀਗਲ
ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ?

3.

ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵੱ ਲੋਂ ਿੇਵਲ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਡੈਟਾ ਸਾਂਝੇ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਿੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਮੁਵੱਿਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਤਰ ਿਰਦੀ ਹੈ – ਮੁਵੱਿਲ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਕਨਿੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
a.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਟੇ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ? (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਧਿਾਰਾਂ ਲਈ ਿਕਮਸ਼ਨ, ਅਿਾਦਕਮਿ ਅਦਾਰੇ, ਵਿੀਲ, ਆਕਦ)

4.

ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਮੁਤਾਕਬਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਡੈਟੇ ਨੰ ਇਿੱ ਤਰ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਮਰ, ਕਲੰਗ, ਆਕਦ), ਜੇ
ਿੋਈ ਹੈ ਤਾਂ? ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਲੀਿਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਤੁਹਾਡੀ

1.

ਜਦ ਗੱ ਲ ਕਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਜੱ ਥੇ ਨਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਕਵਵਹਾਰ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਮੁਤਾਕਬਿ ਓਥੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਭਕਮਿਾ ਿੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਵਿਾਲਤ ਿਰਦਾ ਹੈ
2.

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪ੍ਕਹਨਾਉਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਕਵਚਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱ ਪ੍ਾਂ ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲਿੇ ਿੰ ਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

3.

ਨਸਲੀਕਿਕਰਤ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਦੇ ਅਕਧਿਾਰਾਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿੀ
ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ?

4.

ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੰ ਹੋਰ ਿੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
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