
  

 

  

 
 تحقیق میں حصہ لیں

  
 پراجیکٹ (SANI):  ایس اے این آئی عدم مساوات کی وضاحت کرنا

 

     

 کار: قیپرنسپل تحق
 

وال
ُ

 ڈاکٹر فیونا م

 ڈاکٹر ٹموتھی راس

 

 سینٹر فار ِلیڈر ِشپ

 

 

قت ک نےیحصہہہہ ل  فیتعر یوالوں کو ان کے و

رضاکارانہ  10 ایڈالرکا ِگفٹ کارڈ  75کے طور پر 

 گےہ ںیگھنٹے مل
 

 

 ےسواالت پوچھن

پ کرنےک یا 
َ
 لئے،یسائن ا

 :ںیرابطہ کر 

 

 یزہرہ کامان

 zkamani@hollandbloorview.ca 
 

 :خیتار یپوسٹ ک

 

یخ:  دسمبر،   2022ورژن کی تار

 0468آر ای بی  نمبر 

 

 

 "نسلی" فرد ہیں؟کیا آپ ایک  

 الحق ہے؟ یمعذور یآپ کوکوئ ایک
 

ید جاننے میں ہماری مددکیلئے بات کے بارے میں مز   ایک اپنے منفرد تجر

 مطالعہ میں حصہ لیں!
 

 مطلب ہے؟ ای" کا کی"نسل

 دیسف ریغ ای دیسف ری"رنگ واال فرد"، غ کیشناخت ا ی" شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی"نسل کیا

 فام کے طور پرکرواتا ہےہ
 

 ہے؟ ںیمطالعہ کس بارے م

بات او یہم معذور نگہداشت کے وسائل اور خدمات تک  یکر صحت کے ساتھ آپ کے تجر

پ ںیم یرسائ  ہںیرکھتے ہ یدلچسپ ںیجاننے م ںیکے بارے م لنجوںیچ شیآپ کو در
 

 کون حصہ لے سکتا ہے؟

 13 - 24 گزار  یکے ساتھ زندگ یمعذور ںیم ویاونٹارجو عمر کے نوجوان  یسال ک

 ںیہ کرواتےکے طور پرنسلی فرد شناخت اپنیجو اور  ںیرہے ہ

 دیکھ  /وا لد یا وا لدہنوجوانوں کے کے حامل نسلی  یرہنے والے معذور ںیم ویاونٹار

 کرنے والےبھال 

 معذور نوجوانوں  ی( جو نسلمیمق ںیم وینگہداشت فراہم کرنے واال )اونٹار یصحت ک

 خدمت کر رہا ہے یک
 

 شامل ہے؟ ایک

 (عےیفون/زوم کے ذر یلیٹ ایطور پر،  ی)ذات ویگھنٹےکا انٹرو 1.5سے  1 کیا 

 یسرگرم ینےکیل ریتصو کیا 

 نرک ی)کس یسرگرم یفن کیا
ُ
 جائےگا( ایسامان فراہم ک  ں؛یضرورت نہ یفنکارانہ ہ

  
ُ
 گھنٹے 5سے  3  ل لگنے واال وقت:ک

 

 ممکنہ فوائد؟

  ںیپر ڈسپلےکروائ وارید یکو عواماپنے آرٹ ورک  

 ںیاہم مسائل کو اٹھائ ناطےہونے کے  فرد ینسل واال یمعذور کیا 

 ںیکے عمل کا حصہ بن یلیتبد ںینگہداشت کے نظام م یصحت ک 
 

 ممکنہ خطرات؟

 جذباتی چیزوں کے بارے میں ممکنہ طور پر غیر آرام دہ گفتگو 

 

 یکا واحد ہسپتال پر مبن ڈاینیک

 ادارہ یقیکا تحق یمعذور یبچپن ک

 
 

mailto:zkamani@hollandbloorview.ca

