کونسلنگ کے لئے ثقافتی طور پر حساس نقطہ نظر فراہم کرنے کے لئے شہر
اور  CIWAکے درمیان شراکت داری
 30جون 2021 ،

چیسٹر مائر  ،اے بی  -یکم جوالئی سے چیسٹرمر شہر ) ، (City of Chestermereکیلگری امیگرنٹ ویمنز ایسوسی
ایشن ) (CIWAکے ساتھ شراکت کرے گا تاکہ چیسٹرمر کے رہائشیوں کو کثیر الجہتی انفرادی اور ورچوئل مشاورت خدمات
پیش کرے۔
"اپریل میں  ،شہر کے ہیومن سروسز ایڈوائزری بورڈ نے سروس فراہم کرنے والوں کو متعدد زبانوں میں مشاورت کی خدمات
فراہم کرنے کے لئے تجاویز کا مطالبہ کیا۔" "ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے نسلی  ،مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے متنوع برادری کو
اس خدمت کی پیش کش میں شراکت کے لئے  CIWAکا انتخاب کیا ہے۔"
یہ نئی شراکت داری بہبود  ،ایکویٹی  ،اور لیلیسیسی کونسلنگ سروسز پروجیکٹ کے حصے کے طور پر چیسٹرمیر کے باشندوں
کو اپنی پہلی زبان میں مشاورت کی خدمات کی فراہمی میں مدد فراہم کرے گی۔
“  CIWAشہر چیسٹر مائر کے ساتھ مشاورت کی خدمات پیش کرنے کے لئے باہمی تعاون سے خوشی ہے۔  CIWAکے فیملی
سروسز ڈیپارٹمنٹ کی منیجر ریکھا گڈھیا کا کہنا ہے کہ " ،اس تعاون کے ذریعے  ،ہم اجتماعی طور پر ذہنی صحت اور خاندانی
تنازعات کی صورتحال جیسے مسائل کا سامنا کرنے والے تارکین وطن خاندانوں کے لئے معاشرتی خدمات میں رسائ بڑھانے
اور رکاوٹوں کو کم کرنا چاہتے ہیں۔" پہلی زبانوں میں اپنی مرضی کے مطابق ثقافتی طور پر حساس مشاورت اور تصفیہ میں مدد
کی خدمات تارکین وطن کو واقعی بااختیار بنائے گی کہ وہ اعتماد اور سکون کے ساتھ اہم حمایت تک رسائی حاصل کرسکیں اور
لچک میں اضافہ کریں۔"
فی الحال  ،مشیر عربی  ،امہاری  ،بنگالی  ،فرانسیسی  ،ہندی  ،مینڈارن  ،پنجابی  ،پشتو  ،ہسپانوی  ،ٹگرنیا اور اردو بول سکتے
ہیں۔
"چیسٹرمیر کے شہر کے لئے کمیونٹی سپورٹ سروسز کے منیجر ڈینیئل فرامن کا کہنا ہے کہ  "،وبائی مرض کے دوران متعدد
زبانوں میں ثقافتی طور پر حساس مشورتی خدمات کی ضرورت اور بھی زیادہ واضح ہوگئی۔ "ہم صحت سے متعلق پابندیوں کی
وجہ سے تناؤ کے بڑھتے ہوئے عوامل اور اہل خانہ کے اندر گھر میں زیادہ وقت گزارنے والے کچھ خطرناک رجحانات دیکھ
رہے ہیں۔"

کشیدگی کے ان عوامل میں بے روزگاری  ،ذہنی صحت میں اضافے اور جذباتی فالح و بہبود کے خدشات شامل ہیں ،
اور خاندان کے ایک ایسے طے شدہ ماحول میں رہنا جہاں رشتہ دار گھرانے میں شامل ہو گئے ہیں۔
اس پروگرام کا مقصد خاندانوں  ،نوجوانوں اور بزرگوں کو آزادی کی ترقی  ،والدین کی عملی مہارتیں سیکھنے  ،نمٹنے
کی مہارتوں کو مستحکم کرنے  ،بحران سے زیادہ مزاحم بننے  ،اور خاندانی تشدد کو روکنے کے دوران پرامن اور ہم
آہنگی زندگی کو فروغ دینے میں مدد فراہم کرنا ہے۔
فرمین کا مزید کہنا ہے کہ " ،ہم امید کر رہے ہیں کہ جلد ہی کچھ مقامی کمیونٹی کی جگہ پیش کر سکیں گے جہاں مشاورت ذاتی
طور پر ہوسکتی ہے۔" "ابھی تک  ،رہائشی عملی طور پر مشاورت کی خدمات حاصل کرسکتے ہیں یا  CIWAکے کیلگری دفاتر
کا دورہ کرسکتے ہیں۔"
 CIWAشراکت کے ذریعہ مشاورت کی خدمات کے لئے ریفرل حاصل کرنے کے لئے  ،چیسٹرمیر کے رہائشی فیملی اور
کمیونٹی ریسورس سینٹر  (403) 207-7079پر کال کرسکتے ہیں یا  crcinfo@chestermere.caپر ای میل کرسکتے ہیں۔
برادری کے ممبر  CIWAسے براہ راست  familyservices@ciwa-online.comپر حوالہ فارم جمع کروا کر یا
 ciwa-online.com/client-services/family-services.htmlمالحظہ کرکے بھی رابطہ کرسکتے ہیں۔.

 CIWAمنصوبے کی شراکت داری کو شہر کے ہیومن سروسز ایڈوائزری بورڈ نے  31دسمبر  2021تک فنڈ حاصل کیا ہے۔
چیسٹر مائر میں ذہنی صحت اور مشاورت کی خدمات کے بارے میں مزید معلومات کے لئے  ،چیسٹر میری ڈاٹ سی اے  /تندرستی
صحت دیکھیں۔
-30میڈیا رابطہ  ،چیسٹر میئر کا شہر (: (City of Chestermere
 ،Claire Halpinمواصالت کا مشیر
) (City of Chestermereچیسٹرمیر کا شہر
 P: (403) 669-5818ایchalpin@chestermere.ca :
میڈیا سے رابطہ :CIWA ،
 ، Fatima Narvaezمواصالت مینیجر
) (CIWAکیلگری امیگرنٹ ویمنز ایسوسی ایشن
 P: (403) 263-4414اضافی۔ 179ڈی(403) 444-1751:
E: communications@ciwa-online.com
 CIWAکے بارے میں
ایک غیر منفعتی تنظیم ہے جو  1982میں بطور رجسٹرڈ خیراتی ادارہ قائم ہوئی ) (CIWAکیلگری امیگرنٹ ویمنز ایسوسی ایشن
ایک ثقافتی طور پر متنوع آبادکاری کی ایجنسی ہے جو تارکین وطن اور مہاجر خواتین  ،لڑکیوں اور ان کے اہل  CIWAتھی۔
کی انفرادیت  CIWAخانہ کے انوکھے خدشات اور ضروریات کو پہچانتی  ،ان کا جواب دیتی ہے اور اس پر دھیان دیتی ہے۔
اس کے صنف سے متعلق مخصوص مینڈیٹ پر مبنی ہے۔گزشتہ برسوں میں ہم نے تارکین وطن خواتین اور لڑکیوں کی ابھرتی
ہوئی ضروریات کا مسلسل جواب دیا ہے ،اختراعی پروگرام تیار کیے ہیں ،بامعنی شراکت داری قائم کی ہے اور نتائج پر مبنی
صنفی مخصوص تصفیے کی خدمات میں ایک صوبائی اور قومی رہنما کے طور پر تسلیم کیے گئے ہیں
 CIWAچار بنیادی شعبوں میں پروگرام اور خدمات پیش کرتا ہے:


تصفیے اور انضمام کی خدمات



زبان کی تربیت اور بچوں کی دیکھ بھال کی خدمات



روزگار کی خدمات



خاندانی خدمات

