
 

 

 

በቫንኩቨር ውስጥ ፀረ-ጥቁር ዘረኝነት በተመለከተ የሚካሄድ  የቨርቹዋል ስብሰባ ተሳታፊ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል። 

ለበለጠ መረጃ  በታች ይመለከቱ፡   

 

ቀን:  ሐሙስ መስከረም 24፡ ከ6-8ከሰዓት በኋላ  

ቦታ:  ለመሳተፍ ከፈለጉ በ የቪዲዮ ኮንፈረንስ 

ይመልከቱ: ዝግጅቱን ለመመልከት ከመረጡ በበዩቲዩብ ይለቀቃል፡  

 

ስብሰባው በቫንኩቨር ከተማ የሚስተናገድ ሲሆን በቫኔሳ ሪቻርድስ (Vanessa Richards) የኮሚኒቲ ኣቲቪስት 

አስተባባሪነት ይስተናገዳል ፡፡ ሁሉም ሰው ሊበለጽግ የሚችልባት ከተማን ለመፍጠር ፡ እንዲተባበሩን ይጠየቃሉ።   

 

በስብሰባው ላይ የከተማው ሥራ አስኪያጅ ኣቶ ሳዱ ጆንስተን እና እኔ የጥቁር እና የአፍሪካ (Black and African)  

ዲያስፖራ ማህበረሰቦች  ያካፈሉን አጠቃላይ ምክሮችን እና ትንታኔዎችን እናቀርባለን። ኣንድ የተገነዘብነው ነገር ቢኖር፡ 

በዚህ  ሥራ እኛ ተማሪዎች እንጂ መሪዎች አይደለንም። ፡ 

 

ዓላማችን እርስዎ ሃሳባትዎን ሊያጋሩን እድል ለመስጠት፡ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች ፣ ስጋቶችዎን እና 

ምኞቶችዎን ለማጋራትና፡ መውሰድ ያለብንን ቀጣይ እርምጃዎች ለመወያየት ነው። 

  

ዝግጅታችን ትኩረት ያደረገው በጥቁር እና በአፍሪካ ዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ላይ ስለሆነ፡   አስተያየታቸውን እና 

ድምፃቸውን እንዲያሰሙ ይጋበዛሉ። ይህ ዝግጅት ከማህበረሰቦቹ ጋር የሚተባበር ኣንድ ድርጅት ለመፍጠርና፡  ፍትህ ፣ 

ፍትሃዊነት ፣ ብዝሃነት ፣ መደመር እና ተጠያቂነት እንዲሰፍን በጋራ ለመስራት የሚያስችል ወሳኝ እርምጃ 

የምንወስድበት ነው።  

 

ጥያቄዎችዎን እና አስተያየቶችዎን አስቀድመው እንዲያጋሩን እናበረታትዎታለን ፡፡ ይህ በተቻለ መጠን ብዙ ድምፆች 

መሰማታቸውን ያረጋግጣል ፡፡ ጥያቄ ካለብዎት በዚህ ኢመይል ይላኩ፡  

https://vancouver.webex.com/vancouver/onstage/g.php?MTID=e8789f1b5d6043c02044c44e39d92bc0d
https://www.youtube.com/watch?v=IGyUbOEkpQE&feature=youtu.be


•  equity@vancouver.ca 

• ከተማችንን እንቅረጽ “Shape your City” የሚል ድህረገፅ በመጎብኘት የዝግጅቱን ሙሉ ዝርዝሮች ያገኛሉ።  

 

የደረሱን ሁሉንም ጥያቄዎች ለመመለስ ቁርጠኞች ነን። በከተማው ማዘጋጃ ቤት ውስጥ ላልተመለሱ ጥያቄዎች ሁሉ 

ከዝግጅቱ በኋላ በኢመይል ምላሽ እንደምንሰጥ በቅድሚያ እናስታውቃለን ፡፡ 

 

በዚህ አጋጣሚ ቀደም ሲል  ስላካፈሉን ምክሮች እና ጥያቄዎች ላመሰግናዎ እወዳለሁ።   አስተያየትዎ የውሳኔ አሰጣጥ 

አሰራሮቻችንን እየቀረፁ ናቸው ፡፡  እየተካሄደ ያለውን የፍትሃዊነት እና ፀረ-ዘረኝነት ውሳኔዎችን ላይ ተጽእኖ እየፈጠሩ 

ናቸው ። የእነዚህ ምክሮች ማጠቃለያ እና እስካሁን ድረስ የሰራናቸው ስራዎች ከዚህ ኢመይል ጋር ኣያይዘን ልከናል።  

እንዲሁም ከተማችን ፀረ-ዘረኝነትን በተመለከተ የተሰሩ ስራዎችን ለማንበብ እዚህ  ይጫኑ።  

  

ኣብረን በምንሰራበት ጊዜ፡  የለውጥ እና የትብብር ዕድሎችን እንድናገኝ በጉጉት እጠብቃለሁ ፡፡ 

 

በዚህ ወቅት፡ ዝግጅቱ ሲተላለፍ በቀጥታ በተለያዩ ቋንቋዎች የመተርጎም ኣግልግሎት ማቅረብ ኣንችልም።   ነገር ግን 

በርካታ የቋንቋ ተናጋሪዎች ያላቸውን ቤተሰቦች ፡ እንግሊዝኛን በመተርጎም እንዲተባበሩ እናበረታታለን። 

 

እባክዎን ስለዚህ ጉዳይ ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት  ያነጋግሩኝ። 

 

አመሰግናለሁ, 

 

ሳንድራ 

https://shapeyourcity.ca/anti-black-racism-townhall
https://vancouver.ca/people-programs/anti-racism.aspx

