
 
أكتب إليكم اليوم لدعوتكم للمشاركة في مناظرة عامة إفتراضية عن التمييز العنصري ضد السود في فانكوفر، والتي نبين لكم 

 تفاصيلها في أدناه: 
 

 سبتمبر/أيلول 24مساء يوم الخميس المصادف  8إلى  6من الساعة  :تاريخال

 مؤتمر مرئي عبر الرابط التالي  إذا كنت ترغب في المشاركة المكان:

 على قناة يوتيوب إذا كنت تفضل مشاهدة اإلجتماع دون أن تشارك بفعالية فيهمباشرة سيتم بث المناظرة العامة  المشاهدة:

 

ندعوك لإلنضمام إلينا  .فانيسا ريتشاردزالناشطة اإلجتماعية ستقوم بلدية فانكوفر بإستضافة هذه المناظرة العامة وستقوم بتنسيقها 

 شرع فيه إلى العمل التعاوني للمساعدة في خلق مدينة يزدهر فيها الجميع.في هذا اإلجتماع في الوقت الذي ن

بإستعراض التوصيات والتحليالت الشاملة التي تبادل معنا أبناء  ،جونستونمدير البلدية، سادهو أقوم أنا وأثناء اإلجتماع، س

 مجتمعات السود واإلفريقيين في الشتات. ندرك تماماً بأننا في هذا العمل مبتدئون ولسنا قادة. 

المقبلة  لكي تشاركونا أفكاركم وأولوياتكم ومخاوفكم وطموحاتكم بينما نقوم بتحديد الخطوات الفرصةهدفنا هو في أن نوفر لكم 
 لتلبية هذه الطلبات. 

وجهات  لكي يركزوانحن ندعو ونركز إهتمامنا في هذه المناظرة العامة على أعضاء جاليات السود واألفريقيين في الشتات 

ع خطوة هامة في العمل معاً لتشكيل جمعية مانظرهم وأصواتهم في هذا اإلجتماع وأتمنى أن تشاركوا فيه. يعتبر هذا اإلجت

 مع الجاليات لخلق العدالة والمساواة والتنوع الثقافي والشمولية والشفافية.تتعاون 

 
يتم سماع أكبر عدد ممكن من األصوات. سعلى تبادل األسئلة والتعليقات قبل المناظرة العامة ألن ذلك سيضمن بأنه  منشجعك

 :من خالليمكن إرسال األسئلة 

  :البريد اإللكترونيequity@vancouver.ca 

  زيارة صفحتنا اإللكترونيةShape our City (مبادرة تكوين مدينتنا)  والتي تقدم أيضاً تفاصيل كاملة عن هذا

 اإلجتماع

 

تتعهد البلدية باإلجابة عن جميع األسئلة التي نستلمها وسيتم اإلجابة على األسئلة التي لن نتمكن من اإلجابة عليها في المناظرة 

 العامة عبر البريد اإللكتروني بعد اإلجتماع. 
 

تي تم إرسالها إلينا. شكري لجميع التوصيات والطلبات المفصلة الجزيل عن لكم هذه الفرصة لكي أعبر  نتهزأود أيضاً أن أ

. قمنا ةالمساواة ومناهضة العنصرية الجاري أعمالوبدأت هذه اإلقتراحات من اآلن في المساهمة في عمليات صنع قراراتنا و

عن إجمالي  هنافي هذا البريد اإللكتروني ويمكنك أيضاً قراءة المزيد  العمل الذي نقوم بههذه التوصيات ومن  نبذة موجزةبإرفاق 

 عمل بلديتنا في مناهضة العنصرية. 
 

 معاً. في الوقت الذي سنقضيه أتطلع إلى فرص التغيير والتعاون التي ستحدث 
 

الوقت الحالي ولكنا نشجع أفراد العائالت الذين يتحدثون  قادرين على توفير الترجمة الفورية أثناء هذا اللقاء في نا غيرأخشى أن

 في دعم الترجمة اإلنجليزية.   المساعدةلغات متعددة في 
 

 الرجاء اإلتصال بي إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف تتعلق بهذا األمر.
 

 شكراً جزيالً،
 

 ساندرا
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