
اھداف سازمان کمک رسانى 
حقوقی اونتاریو بھ طرح اجرایی 

 اقوام غیربومی
 

طرح اجرایی جوامع غیر بومی اونتاریو برنامھ ای ده سالھ است کھ توسط سازمان کمک رسانى حقوقی اونتاریو 

 تا سال قرار است ھدف اختصاصی مینماید کھ ۱۷متعھد بھ انجام  سازمان را این طرح .انجام می شود

.تحقق یابد2030  

 

اقوام  بھ،انتاریو یسازمان کمک رسانى حقوقخدمات  از دریافت جھت اطمیناناقدامات زیر
:خواھد گرفت صورت یربومیغ   
 آنھااطمینان ببخشد کھ تصمیمات  اونتاریو یسازمان کمک رسانى حقوق بھ کھ یلیتوسعھ و استفاده از وسا -۱

 تاثیر نمی گذارد. غیر بومی افراد بطور ناعادالنھ بر روی

 .دیحاصل نما نانیاطم ویانتار یسازمان حقوق نیمراجع گرید انیدر م یربومیاز حضور اقوام غ -۲

کنند و در صورت  یفرزندان خود استفاده نم یتیاز امکانات حما نیاز مراجع یاریکھ چرا بس نیا دنیفھم -۳

 .مشکل را برطرف کند نیامکان ا

این و  هدورابھ بسیاری از زبانھا ترجمھ نم اونتاریو یکمک رسانى حقوقسازمان  اطالعات مربوط بھ -۴

 .رادر اختیارھمھ افراد جامعھ قرار دھداطالعات 

 مترجمان شفاھی راحت تر نمایند. را بھ نیمراجعدسترسی  -۵

 ھئارادر صورت آنان  ودستیاران حقوقیوکال خدمات موجود بھ بتوانند بھ راحتی  کھکمک کنند  نیمراجعبھ  -۶

 .دسترسی یابندبھ زبانھای مختلف 

 

می دھد  ارائھبھترین خدمات را  اونتاریو یسازمان کمک رسانى حقوقجھت اطمینان این امر کھ 
 :باید اونتاریو حقوقی رسانى کمکسازمان  ،
با  حداقل برابر اونتاریو یسازمان کمک رسانى حقوق در تمامی سطوحشاغل  افراد غیر بومیاز اینکھ درصد  -۷

 اطمینان حاصل نمایند. استکم درآمد ساکن اونتاریو غیربومیدرصد افراد

از کلینیک ھا و دیگر مراکز خدمات دھی  ،کم درآمد اونتاریو غیربومینیازھای افراد  پوشش بیشتر جھت -۸

 حمایت کند.

 یسازمان کمک رسانى حقوق یتوانند از وکال یم یچھ انتظارات نیکھ مراجع نیترجمھ اطالعات در مورد ا -۹

 .ندیمتفاوت ثبت نما یخود را بھ زبانھا تنامھیداشتھ باشند و چگونھ شکا ویاونتار



خود در  نیمداوم نظرات مثبت مراجع افتیدر باکند تا  یتالش م ویاونتار یسازمان کمک رسانى حقوق -۱۰

 .دیحاصل نما نانیھ شده اطمئخدمات ارا تیفیو ک لیکردن وک دایمورد سھولت پ

وکیل کھ شامل سواالتی  درخواستبررسی عملکرد و فرمھای  ظیر مصاحبھ ھای شغلی،کارھایی ن رایندف -۱۱ 

تجدید نظر مورد  اونتاریو یسازمان کمک رسانى حقوقکاری  روند ھایباید در  استدر مورد عدالت نژادی 

 . گیردبررسی قرار و

 .وکالی حقوقی  تمامی برایعدالت نژادی آموزشی درباره منظم ارایھ جلسات  -۱۲

 

اقدامات  اونتاریو یسازمان کمک رسانى حقوق در سیستم قضایی ، برای مقابلھ با نژادپرستی
 :زیر را انجام خواھد داد

ای و نھ برمی آورند بھ ثمر نیمراجعالیی کھ نتایج مثبت برای وک بھ تنھاپاداش  ھئارااطمینان از  جھتقدام ا -۱۳

 .وکالدیگر 

 .مبارزه با نژادپرستی در سیستم قضاییارایھ اطالعات وجلسات منظم آموزشی درباره  -۱۴

 اتظیتبع بھ مربوط موارد مانندی (اپرستدنژ ھیعل الزم موارد در وکال کھ نیا از نانیاطم حصول وی بررس -۱۵

 .ندینمای م استدالل و بحث است مناسب کھیی جا در) کشور دری آزاد و حقوق بھ مربوط موارد وی نژاد

 یپرداختھ م یربومیاقوام غ یبررو رگذاریتوسعھ جامعھ کھ در آنھا بھ مشکالت تاث یاز پروژه ھا تیحما -۱۶

 .شود

 نیدر برابر مراجع یربومیغ نیمراجع یبرا یقانون یامدھایازعدم وجود تفاوت در پ نانیاطم یاقدام برا -۱۷

 .ویاونتار یحقوق کمک رسانى سازمان دپوستیسف


