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نسل مرکزی کمیونٹیز پر
سٹریٹجی کے مشاورتی سواالت
ٓ .1
اپ کس نسل مرکزی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟

ٓپ لیگل ایڈ کے
ا
بارے میں کیا
جانتے ہیں؟

 .2اگر ٓ
اپ کسی نسل مرکزی کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے یا غیر سفید نہیں
ہیں تو لیگل ایڈ اونٹاریو کی نسل مرکزی کمیونٹی پر سٹریٹجی کے حوالے
سے مشاورت میں ٓ
اپ کی دلچسپی کا سبب کیا ہے؟
اپ کو کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہے تو ٓ
 .3اگر ٓ
اپ مدد کے لیے کہاں جائیں
گے؟
 .4کیا ٓ
اپ نے کبھی لیگل ایڈ اونٹاریو کے بارے میں سنا ہے؟
اپ کا جواب ‘‘ہاں’’ میں ہے تو ٓ
 .aاگر ٓ
اپ لیگل ایڈ اونٹاریو کی
طرف سے فراہم یا فنڈ کردہ خدمات کے بارے میں ٓ
اپ کیا جانتے
ہیں؟
 .bکیا لیگل ایڈ سروسز تک رسائی ٓ
اسان تھی؟
 .5کونسے ایسے کام ہیں جن کے ذریعے لیگل ایڈ اونٹاریو لوگوں کو اپنی
سروسز کے بارے بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے؟(بالخصوص ٓ
اپ کی کمیونٹی
میں)
 .6ہم ٓ
اپ کی کمیونٹی کے لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کی
مدد کر سکتے ہیں؟

نسل مرکزی
کمیونٹیز کے لیے
لیگل ایڈ سروسز

 .1کیا ٓ
اپ سمجھتے ہیں کہ غیر سفید کالئنٹس کو ملنے والی سروسز کا
معیار سفید فام کالئنٹس کو ملنے والی سروسز کے برابر ہے؟ کیوں
یا کیوں نہیں؟
 .2لیگل ایڈ اونٹاریو نسل مرکزی کمیونٹیز کے لیے سروسز (جیسا کہ
وکیل کو ادائیگی کرنا ،قانونی مشاورت یا عدالتی کارروائی کے
روز مدد ،لیگل کلینکس کے لیے فنڈنگ مہیا کرنا وغیرہ) اور ان
تک رسائی کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے؟
اپ یا ٓ
ٓ .3
اپ کی کمیونٹی کے لوگوں کو ایسے کون سے قانونی مسائل کا
سامنا ہے جن میں لیگل ایڈ اونٹاریو ابھی سروسز فراہم نہیں
کرتی؟ (جیسا کہ قانون کے ایسے حصے جو ٓ
اپ کی کمیونٹی کو متاثر
کرتے ہیں لیکن لیگل ایڈ اونٹاریو فی الحال اس کا احاطہ نہیں
کرتی)
ٓ .4
اپ کی کمیونٹی کو لیگل ایڈ سروسز میں کن رکاوٹوں کا سامنا ہے؟
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لیگل ایڈ کا
عملہ اپنی
معلومات اور
مہارتیں کیسے
بہتر بنا سکتا
ہے
نسل پر مبنی
ڈیٹا جمع کرنا

 .1لیگل ایڈ کا عملہ ایسے کون سے کام کر سکتا ہے جن سے نسل مرکزی
کمیونٹیز کو مدد کرنے کا عمل بہتر ہو؟
 .2لیگل ایڈ کا عملہ کس طرح کی تعلیم یا تربیت حاصل کر سکتا ہے
کہ وہ نسل مرکزی کمیونٹیز کے مسائل سے زیادہ بہتر انداز میں
واقف ہو؟
 .3فی الوقت لیگل ایڈ اونٹاریو مخصوص گروپوں کو سروسز فراہم کرنے
والے وکال کے لیے خاص قانونی علم ضروری خیال کرتا ہے۔ انہیں کس
طرح کی اور کن شعبوں میں تربیت دی جانی چاہیے؟

 LAOاپنے کالئنٹس سے نسل پر مبنی ڈیٹا جمع کرے گا اور اونٹاریو
حکومت کو نسل مرکزی کمیونٹیز پر اثر انداز ہونے والے مسائل سے
ٓ
اگاہ کرے گا۔
ٓ .1
اپ لیگل ایڈ لینے سے پہلے کسی کو اپنی نسل کے بارے میں
بتانے پر رضامند ہوں گے؟
 .2لیگل ایڈ اونٹاریو لوگوں کو اپنی نسل کے بارے میں سواالت کے
جواب ٓ
ارام سے دینے پر رضامند کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟
 .3لیگل ایڈ اونٹاریو کی طرف سے صرف نسل کے متعلق ڈیٹا ۔
کالئنٹ کی شناخت کے بارے میں کوئی معلومات شامل نہیں ہو گی
۔ شیئر کرنے کے بارے میں ٓ
اپ کی کیا رائے ہے؟
 .aاگر ٓ
اپ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا شیئر کیا جانا چاہیے تو
کس سے؟ (مثالَ اونٹاریو ہیومن رائٹس کمیشن  ،محققین،
وکال وغیرہ)
اپ کے خیال میں اور کون سا ڈیٹا شیئر کیا جانا چاہیے (مثالَ
ٓ .4
عمر ،صنف وغیرہ)؟ کیوں یا کیوں نہیں؟

لیگل ایڈ
ٓپ کی
اونٹاریو ا
وکیل

اپ کے خیال میں نظام انصاف میں جہاں نسل ٓ
ٓ .1
اپ کے ساتھ سلوک
کی نوعیت پر اثرانداز ہو  ،ان حصوں میں تبدیلیاں تجویز
کرنے میں لیگل ایڈ اونٹاریو کا کیا کردار ہونا چاہیے؟
 .2ان تبدیلیوں پر اثر انداز ہونے کے لیے لیگل ایڈ اونٹاریو کو
ٓ
اپ کی کمیونٹی میں کن گروپوں یا اداروں کے ساتھ کام کرنا
چاہیے؟
 .3نسل مرکزی کمیونٹیز کے حقوق کی ترویج کے لیے لیگل ایڈ
اونٹاریو کس طرح مدد کر سکتی ہے؟
 .4لیگل ایڈ اونٹاریو کے علم میں مزید کچھ ہونا چاہیے؟

