
 
 

 
 

 

 و حما�ت از جامعه
گ

 پ�ام همبست�
 

تحت تاثیر نقض حقوق رانی که زندگی آنها ز جمله مهاجران ایر در کنار همۀ مهاجران اسازمان ایمپکت نورت شو
  سیستماتیک در ایران و سایر کشورها قرار گرفته، می ایستد. بشر

ته و حمالت مداوم به حقوق همه انسانها، به خصوص حقوق ما با قلبی اندوهگین شاهد زندگی هاي از دست رف
ستم و تبعیض جنسیتی را به چالش می کشند،  ،ظلم اتیک،مردم شجاعی که خشونت سیستماز  وزنان هستیم 

 .حمایت می کنیم

و غم و  آسیب هاي متعدد ،مهاجرین هنگامیکه وطن و سرزمین مبداء ما تحت شرایط بحرانی قرار می گیرد، ما
براي خانواده، دوستان و عزیزانمان در سرزمین مادري ما  در حالیکه قلب. کنیماندوه گسترده اي را تجربه می 

این پریشانی را تشدید می کند. در آنها در دسترسی به اخبار، اطالعات و ارتباطات محدود با  هامی تپد، محدودیت
 جان و روان تا از سالمت دبه حمایت از یکدیگر تشویق می کنهمۀ افراد جامعه را  این سازمان چنین مواقعی، 

 خود مراقبت کنند.

  امه این بیانیه مالحظه بفرمایید.لطفا  مراجع و منابع قابل استفاده در این زمینه را در اد

آنان که به دنبال امنیت، جدیدي براي  ت کانادا می خواهد تا مسیرهايسازمان ایمپکت نورت شور، از دول
ایجاد کند و روند بررسی پرونده ها و درخواستهاي موجود اقامت دایم و موقت خواستار مهاجرت به کانادا هستند 

 ان چالش بر انگیز، تسریع بخشد.مهاجرت به کانادا را در این زم

 

 

 

اجتماعی با خدمات خود فرصت مشارکت  ، بعنوان سازمانی موثر، هدفمند و اجتماعیسازمان ایمپکت نورت شور
این سازمان در حال حاضر تیمی متشکل از صد کارمند دارد که  را فراهم می کند. اي مهاجران  و تازه واردینبر

خدمات این سازمان ساالنه بیش از هشت هزار نفر  می دهند.ز طریق خدمات خود ارائه بیش از پنجاه برنامه را ا
سازمان  200از جمله تازه واردین و خانواده هایشان، دیگر ساکنین نورت و وست ونکوور و شبکه اي متشکل از 

 و نهادهاي مختلف را پوشش می دهد.
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