
 آپ کے حقوق آپ کی زبان ميں  
 نئی کثير لسانی قانونی معلومات نئے کناڈائی کو ان حقوق سے واقف کراتی ہے جو انہيں کناڈا ميں حاصل ہيں

 
 فرانسيسی/عربی/اسپينی/چينی/اردو/تمل: زبان پر کلک کريںاشاعت کے لئے 

 
ايچ اسمته الئبريری ميں ن ئ قلب ميں، الئلييو کے پرانے چائنا ٹاؤن کےی ليگل ايجوکيشن اونٹاريو اونٹارکميونٹ

 ۔ تا دوپہر نئی معلومات شروع کرتا ہے9:30 ايک پروگرام ميں کو 24فروری 
 

خوفناک ہو  کے کارکن کے ذريعہ دروازے پر کهٹکهٹانا بچوں کی امداد کے لئے، مالک مکان يا نئے کناڈائی
کنبہ کے اراکين بچہ، شرمناک راز۔  پريشانسے قانون ۔ آمدنی کا واحد ذريعہی جگہ غير محفوظ کام کسکتا ہے۔ 

، پريشان کن۔ کرايے ےپناہ گزين کے صالحکاران کے دعو واال کفالت کا عمل، ناقابل فہم۔ ملنے دوبارہ ساتهکے 
ن بسا اوقات لوگ ا" ہيں، یايگزيکٹو ڈائرکٹر جولی ميتهيوز کہتمقيم رہنے کی قيمت۔ ميں غير قانونی اضافہ، 

ليکن صحيح معلومات  "يں۔ وہ زور دے کر کہتی ہ"صل ہيںں کناڈا ميں حايگاہ نہيں ہوتے جو انہحقوق سے آ
 ضرورت پڑتی ے ہے جس کی انہيں آگے بڑهنے کے لئانہيں وہ حرکت ميں النے والی کٹ مل جاتیسے، 
 ۔"ہے
 

 کيا آپ ريشن کی حيثيت؛تہمت اور آپ کے اميگ مجرمانہ يں کناڈا مت؛والدين کے لئے معلوما: بچوں کی امداد
 جيسے عنوان کے  وغيرہ وغيرہے کے لئے اپنے کنبے کی کفالت کرنا چاہتے ہيں؟جوڑنا ميں اپنے ساته کناڈ

ساته، سی ايل ای او نے اب عربی، چينی، صومالی، اسپينی، تمل، اردو، انگريزی اور فرانسيسی ميں وہ مدد 
سے آشنا مخصوص طور پر تربيت يافتہ ريفرل  5366‐667‐866‐1 سی ايل ای او قانونی موادفراہم کی ہے۔ 

کے ساته، معلومات متن  24/7  کے ذريعہ مخصوص کثير لسانی ٹيليفون معاونتہليپفائنڈ ماہرين کے ساته، 
 اور آڈيو دونوں ميں دستياب ہے۔

 
 يہ خدمت ٹول فری ہے اور پورے اونٹاريو ميں دستياب ہے۔

ca.yourrightsyourlanguage.www://http 
 
ہميں اميد ہے کہ يہ ترقی پذير کثير لسانی ذرائع کی محض ابتدا ہے جو اونٹاريو ميں سکونت اختيار کرنے "

 يہ بات ميتهيوز نے کہی۔" والے تمام نئے کناڈائی کے لئے اہم ہے،
 

پر، امانڈا ڈيل سے رابطہ  com.gmail@92amandadale 416‐453‐1916 مزيد معلومات کے لئے،
 کريں

‐30‐ 


