
مساووااتت ی سہولتوںں ميیںکيیلئے ررہائش (Canadians)نئے کيینيیڈيینز  

کے کراائے کے مکانوںں کی منڈیی ميیں تفاووتت کو جانچنا (Toronto)ڻٹوررنڻٹو  

ميیں نئے آآنے وواالوںں کے لئے کراائے کی ضروورريیاتت کو بڑهھھھاتے جاررہے ہيیں۔؛ کيیا (Canada) کيیا ررہائش مہيیا کرنے وواالے کيینيیڈاا 
کيیا ررہائش مہيیا کرنے وواالے اايیسے  ؟کو گهھر کی تالشش کرنے ميیں بڑهھھھتی ہوئی مشکالتت کا سامنا ہےبچوںں کے ساتهھ نئے آآنے وواالوںں 

کم تنخوااهه کی مالززمت ہو بہہ نسبت اانُن نئے آآنے  خوااهه ؟نئے آآنے وواالوںں کو کراائے پردديینے پر ترجيیح دديیتے ہيیں جو مالززمت کرتے ہوںں
کو جو ااپنے لہجے   (South Asian)کيیا کسی اايیسے ساؤؤتهھ اايیشيینوواالے خانداانوںں کے جن کے پاسس ااسُس کے مساوویی ررقم کی بچت ہو؟ 

کرنے وواالے کے؟ مشرقق ووسطٰی  لہجہہ ميیں باتت  (British)ہہ نسبت اايیک برططانوییسے پہچانا جائے مکانن تالشش کرنا ززيیاددهه مشکل ہوگا ب
اائڻٹس اانِن ميیں سنڻٹر فارر اايیکويیڻٹی رر2012 کے لہجہہ ميیں باتت کرنے وواالے کسی جوڑڑےے کے باررےے ميیں کيیا خيیالل ہے؟ 

نے اانِن سوااالتت کے جواابب جاننے کی کوشش ميیں   Centre for Equality Rights in Accommodation (CERA))ااکوموڈڈيیشن
ررہائشی تفاووتت کے لئے ڻٹيیلی فونن سےرراابطہہ کرکے ااِسس کا مطالعہہ کيیا۔  

ررکهھتی ہے جس ميیں  پرااجيیکٹ پر بنيیادد  Sorry, It’s Rented کے  2009کے  CERAہاؤؤسنگ اايیکويیڻٹی فارر نيیو کيینيیڈيینز
کے کراائے کے مکانوںں کی منڈیی ميیں دديیدهه ددليیریی سے ااوورر پوشيیدهه ططورر پر اامتيیاززیی سلوکک کے ررووااجج کا مظاہرهه   (Toronto)ڻٹوررنڻٹو

ہوتا ہے۔ مطالعہہ کی ااِسس ددووہراائی ميیں نئے آآنے وواالے مکانن کی تالشش ميیں لوگوںں کے ساتهھ مختلف قسم کے اامتيیاززااتت کو بہتر ططورر پر 
سے ززاائد کراائے کيیلئے خالی ااپاررڻٹمنڻٹس کے مالکانن کے ااسُس رردّدعمل کا جائزهه ليیا گيیا جو ااُنہوںں نے  1000ڻٹوررنڻٹو ميیں  سمجهھنے کيیلئے

نئے آآنے وواالوںں کو فونن کالل پر کيیا۔  

ہم نے يیہہ کيیسے کيیا؟  

CERA  ااعتبارر سے چارر  وواالوںں کے خالفف اامتيیاززااتت کا جائزهه ليینے کيیلئے ااُنہيیں اانُن کی کيینيیڈاا ميیں قيیامم کی مدتت کےنے نئے آآنے
بچت يیا صر فف بچت) ااوورر اانُن کے خانداانن کا معيیارر  ااوورر ززمرووںں ميیں تقسيیم کيیا: اانُن کے ذذرريیعہہ معاشش سے (اانُن کی مالززمت کی آآمدنی

(کيیا اانُن کے بچے ہيیں يیا نہيیں) ووااليینڻٹئرزز جن کے لہجہہ سے شناخت کی جاسکے (اافريیقن۔ مشرقق ووسطٰی٬، مشرقی اايیشيین٬، جنوبی اايیشيین٬، 
) کہہ ااعتبارر سے اانُن کی (African, Middle Eastern, East Asian, South Asian, British and Australianريیليینبرططانویی٬، آآسڻٹ

مالکانن سے فونن پر باتت چيیت کی گئی ااوورر کراائے پر مکانن دديینے کے باررےے ميیں مالکانن کا رردّدعمل محفوظظ کيیا گيیا۔  

CERA  بناء پر کيیا۔ ااکثر کراايیہہ ددااررووںں کيیلئے ڻٹيیلی فونن ررہائش مہيیا کرنے نے ڻٹيیلی فونن کا ذذرريیعہہ مطالعہہ کا اانتخابب مختلف ووجوهه کی
گاہکوںں کا نمايیاںں  کے CERAوواالوںں سے رراابطہہ کا پہال ذذرريیعہہ ہوتا ہے ااوورر موئثر ططورر پر اانکارر کرنے کا پہال معيیارر ہے۔ ددررحقيیقت 

کہہ ووهه متذکرهه ااپاررڻٹمنٹ کو دديیکهھنے کی  حصہہّ ااِسی اابتداائی مرحلہہ پر اامتيیاززیی سلوکک کے تجرباتت کی ااططالعع کرتے ہيیں۔ مطلب يیہہ ہے
نے اايیک ططريیق کارر ترتيیب دديینا چاہا جسے کيینيیڈاا کے مختلف حصّوںں ميیں  CERAمنزلل تک کبهھی بهھی نہيیں پہنچتے۔ ااِسس کے عالووهه 

ے قابل ۔ ڻٹيیلی فونن کے ذذرريیعہہ مطالعہہ رريیسرچچ کرنے وواالوںں کيیلئے اايیک سستا ااوورر پہنچ ککے ااددااررووںں کے ذذرريیعہہ ااعاددهه کيیا جائےکميیونڻٹی 
ططريیق ہے۔  

ہم نے کيیا پايیا؟  

ررہائشی اامتيیاززااتت ہر سالل ڻٹوررنڻٹو ميیں ہزااررووںں نئے آآنے وواالوںں پر ااثراانداازز ہوتے ہيیں۔  

ااعتبارر سے مثالً ررنگ کے  Human Rights Code ����� �� ���� ������ہماررےے مطالعہہ نے پتہہ لگايیا ہے کہہ  
فی صد تک حالل  85-92 ہمارراا ااندااززهه ہے کہہ ٬، خانداانی پس منظر٬، شہريیت کی بنيیادد پر اامتيیاززااتت ددوورر ددوورر تک پهھيیلے ہوئے ہيیں۔  نسل/

ميیں نئے آآنے وواالے اامتيیاززااتت کی ووجہہ سے کراائے کے مکانن تک ررسائی ميیں نمايیاںں ررکاووڻٹوںں کا تجربہہ کرتے ہيیں۔  

• شرطط الگو کرددیی جاتی ہے يیا اانہيیں مزيید نئے آآنے وواالے کراايیہہ ددااررووںں پر کم اازز کم اايیک  تمامم متوقعہميیں معلومم ہو کہہ تقريیباً  
مکمل ططورر پر اانکارر کردديیا جاتا ہے۔  

• معلومم ہواا کہہ  بهھی ااڻُٹهھاتے ہيیں کيیونکہہ ہميیں نقصانن براابر کا ہميیں معلومم ہواا کہہ نئے آآنے وواالے لوگگ ااپنے مکانن کی تالشش ميیں 
م کی شراائط الگو کی گئی ہيیں۔ اانِن نقصاناتت کا ااثر لوگوںں پر براابر تهھا ددووسرےے مختلف فونن کرنے وواالوںں پر مخصوصص قس

لفظوںں ميیں يیہہ اامتيیاززااتت نئے آآنے وواالوںں کے خاصص حصہہّ پر نہيیں بلکہہ ووسيیع ططورر پر پهھيیلے ہوئے ہيیں۔   



o  نسبت ہميیں معلومم ہواا کہہ ميیاںں بيیویی جن کا کوئی بچہہ نہہ ہو ااوورر ااپنی بچت پر ررہنے وواالے تنہا شخص کو ززيیاددهه
سے بڑیی اابتداائی قسط اادداا کرنی پڑتی ہے٬، ااضافی کراايیہہ اايیڈوواانس اادداا کرنا پڑتا ہے ااوورر کسی ضمانت دديینے وواالے 

کی ضرووررتت ہوتی ہے(جس کا کوئی ووااضح تجاررتی جواازز نہيیں ہوتا)  
o ہميیں معلومم ہواا کہہ مشرقی اايیشيین ااوورر جنوبی اايیشيین East Asian or South Asian  لہجہہ ميیں باتت کرنے وواالے

خوااست گزااررووںں کو ااپاررڻٹمنٹ کيیلئے مکمل اانکارر کے اامکاناتت ززيیاددهه ہيیں۔ددرر  
o  ٰہميیں معلومم ہواا کہہ کسی اافريیقن يیا مشرقق ووسطی African or Middle Eastern  کے لہجہہ ميیں باتت کرنے وواالے

ددررخوااست گزاارر کيیلئے ضمانت  دديینے وواالے کی شرطط کے اامکاناتت ززيیاددهه ہيیں (جس کا کوئی تجاررتی جواازز نہيیں 
)ہوتا  

o مشرقی اايیشيین ہميیں معلومم ہواا کہہ کسی اافريیقن يیا (African or Middle Eastern) ،يیاجنوبی  مشرقق ووسطیٰ  ٬
ددررخوااست گزاارر کيیلئے مالززمت کا ثبوتت  ررکهھنے وواالےکے لہجہہ   (East Asian or South Asian) اايیشيین

آآسڻٹريیليین لہجہہ ميیں بولنے ضمانت دديینے وواالے کی ضرووررتت کی شراائط کے اامکاناتت ززيیاددهه ہيیں ااوورر برططانویی ااوورر /
وواالے ددررخوااست گزااررووںں کی نسبت کراايیہہ پر مکانن حاصل کرنے کی ااہليیت کے اامکاناتت کم ہيیں۔  

خطرےے کی اابتداائی عالمت؟  

کے پرااجيیکٹ کی ررپوررٹٹ سے  Sorry, It’s Rented ہماررےے 2009 ااپنے ططورر پر ہی يیہہ تعداادد لمحہہ فکر يیہہ ہے تاحالل جيیسا کہہ 
ظظاہر ہے يیہہ تعداادد خطرےے کی صرفف اابتداائی عالمت ہے کيیونکہہ يیہہ سرووےے صرفف ڻٹيیلی فونن کے ذذرريیعہہ تهھا۔ تعداادد مکانن کی تالشش 

کيیونکہہ يیہہ اانُن اامتيیاززیی  ۔بہت حد تک مجموعی اامتيیاززااتت کی حقيیقت کو کم کرتا ہےکے پہلے مرحلے کا جائزهه ليیتی ہے ااوورر 
  نہيیں کرتا جو بعد کے مرااحل ميیں پيیش آآتی ہيیں۔کارروواائيیوںں کا ااحاططہہ 

ميیں گاہکوںں سے ُسنتے ہيیں ہماررےے تجربہہ کے   CERAااِسس مطالعہہ کے نتائج اانُن باتوںں سے ملتے ُجلتے ہيیں جو ہم ررووززاانہہ
يیجتاً  مکانن مہيیا کرنے وواالے شاذذ ميیں ہی بالووااسطہہ ررنگ وونسل٬، قبيیلہہ خانداانی پس منظر يیا شہريیت پر باتت کرتے ہيیں۔ نت  مطابق

ااِسس قسم کے مطالعہہ کے بغيیر يیہہ مشکل اامر ہے کہہ اانُن اامتيیاززااتت کی ووااضح نشاندہی کی جائے جن کا بہت سے نئے آآنے وواالے 
کراائے کی ررہائشی منڈیی ميیں تجربہہ کرتے ہيیں۔  

اامتيیاززیی برتاؤؤ ااکثر مخفی ہوتا ہے۔  

بهھی اانسانی حقوقق کا ضابطہہ لوگوںں کو  کی ططرحح ااوونڻٹارريیو ميیں ددووسرےے صوبوںں ااوورر ڻٹيیریی ڻٹورريیز ميیں اانسانی حقوقق کے قواانيین
ررہائشی سہولتوںں کے حصولل تک  ررسائی سے منسلک اامتيیاززااتت سے محفوظظ ررکهھتا ہے۔ خاصص ططورر پر ااوونڻٹارريیو ميیں ررہنے 

وواالوںں کو سولہہ ذذااتی خصوصيیاتت کی بنيیادد پر اامتيیاززااتت سے محفوظظ کرتا ہے:  

• نسل   • ٬، غيیر ووااضح٬، معذوورریی جس ميیں عاررضی٬، مستقل٬، ووااضح 
مشاہدهه کے قابل شامل ہيیں  

• ررنگ   • جنس جس ميیں حاملہہ ہونا يیا ددووددهھھھ پالنے وواالی شامل ہيیں    
• ثقافتی پس منظر   • جنسی شناخت    
• موررووثی   • جنسی ااظظہارر    
• خانداانی پس منظر   • جنسی معاشرتت     
• شہريیت    •   )سالل کی عمر شامل ہيیں17 يیا  16عمر جس ميیں   
• خانداانی معيیارر(جس ميیں وواالديین   

ااوورر بچے کا ررشتہہ موجودد ہو)  
• مالی ااعانت حاصل کرنے وواالے جس ميیں حکومتی ااددااررووںں  

سے آآمدنی کے پرووگراامم شامل ہيیں۔  
• ااززددووااجی صوررتت     
• (مذہب) عقيیدهه     

 

 Sorry, It’s Rentedاامتيیاززیی برتاؤؤ کا ااندااززهه لگانا مشکل ہے ااوورر ہميیں معلومم ہواا ہے کہہ يیہہ عامم ططورر پر ووااضح بيیانن نہيیں کيیا جاتا۔ 
ميیں ہميیں يیہہ معلومم ہواا کہہ نسل ررنگ ٬، ثقافتی ااوورر يیا خانداانی پس منظر سے متعلق اامتيیاززیی سلوکک کا شاذذ ہی ميیں برمال ااظظہارر 

ہوتا ہے ليیکن بالووااسطہہ ططورر پر تبصرووںں ااوورر غلطيیوںں ميیں ااُبهھر آآتا ہے۔  



تيیاززیی سلوککتصديیق کرتی ہے کہہ اامراائی ااِسس باتت کی ااِسس مطالعہہ کی يیہہ ددہ  

کهھلم کهھال ااظظہارر بہت کم ہوتا ہے۔ بلکہہ متوقع کراايیہہ دداارر پوشيیدهه ططورر پر  کا   

اامتيیاززیی سلوکک کا نشانہہ بنتے ہيیں۔ مالک مکانن کی ططرفف سے غيیر قانونی  

شراائط ززبرددستی الگو کی جاتی ہيیں جيیسے ززيیاددهه بڑیی ررقم جمع کروواانے    

ت دديینے وواالے کی ضرووررتت اانِن تمامم چيیزووںں کی قانونی ضرووررتت نہيیں ہوتی۔کا مطالبہہ ٬، ووااجبی کيینيیڈيین کريیڈيیٹ ہسڻٹریی ااوورر ضمان  

٬، کسی بهھی ددووسرےے تاجر کی ططرحح ررہائش مہيیا کرنے وواالے سے مطالبہہ کرتا  (Human Rights Code) اانسانی حقوقق کا ضابطہہ 
نئے آآنے وواالوںں کی مخصوصص ضروورريیاتت سے مطابقت پيیداا کرےے۔ مالک مکانن حاليیہہ نئے آآنے وواالوںں کو  ںہے کيیا کيینيیڈاا ميی

بهھی اانُن کا کيینيیڈاا ميیں نيیا وواارردد ہونا ہو۔ اايیک نئے آآنے  ارر کی ووجہہ جزوویی ططورر پرررہائش دديینے سے اانکارر نہيیں کرسکتا ااگر اانک
يیئے۔ ااسس کے عالووهه ررہائش مہيیا کرنے وواالے قانونی ططورر پر وواالے کی حيیثيیت سے اامتيیاززیی ططورر پر اانکارر کی ووجہہ نہيیں ہونی چاہ

ں) صرفف ااِسس ووجہہ ے سے قانونن کا حصہہّ ہيیااِسس باتت کے مجازز نہيیں ہيیں کہہ ددررخوااست ميیں ااضافی شراائط کا ااضافہہ کريیں(جو پہل
مالززمت کی آآمدنی کے سے کہہ ددررخوااست گزاارر نيیا آآنے ووااال ہے ااوورر ااسُس کا کوئی کيینيیڈيین کريیڈيیٹ يیا حواالہہ نہيیں يیا چونکہہ ووهه بهھی 

بجائے بچت پر گزااررهه کرررہے ہيیں۔  

ااِسس مطالعہہ سے آاپپ کو کيیا حاصل ہوگا؟  

کانن مہيیا کرنے وواالوںں کی جانب سے لگائی گئی بہت سی ااضافی شراائط نہہ صرفف ااسس مطالعہہ ميیں مکانن تالشش کرنے وواالوںں پر م
غيیر مناسب ہيیں بلکہہ غيیر قانونی ہيیں۔ مالک مکانن کراايیہہ پردديینے کے فيیصلوںں کی بنيیادد صرفف غيیر اامتيیاززیی معيیارر کے مطابق بنا 

ہيیں۔سکتے   

ددررخووااستت گززااررووںں کيیلئے ضررووررتت ہووتی  خصوصصکی م ی شراائط کی بنيیادد پربهھی نہيیں بناسکتے جنضافبنيیادد اا ااپنے فيیصلوںں کی ووهه 
:کہہ ووهه ااپنے فيیصلوںں کی بنيیادد غيیرقانونی شراائط پر بهھی نہيیں بنا سکتے جيیسے ہے۔  

 
• کے مطابق کوئی مالک مکانن اايیک ماهه سے ززاائد کا کراايیہہ جمع  Residential Tenancies Act  ااوونڻٹارريیو ميیں 

اددهه ررقم کا مطالبہہ غيیرقانونی ہے۔ کروواانے کا مطالبہہ نہيیں کرسکتا۔ اانُن کی ططرفف سے ززيی  
• کراائے کا پراانا رريیکاررڈڈ ااوورر کريیڈيیٹ کا  بطہہ کے تحت مالک مکاننضاميیں اانسانی حقوقق کے (Ontario)ااوونڻٹارريیو  

نہہ ہونے کی صوررتت ميیں منفی رروويیہہّ  کراائے کا پراانا رريیکاررڈڈ يیا کريیڈيیٹ نيیڈاا ميیںحواالہہ ططلب کرسکتے ہيیں۔ ليیکن کيی
نہيیں ہونا چاہئيیے۔  

• کرےے آامدنی کے متعلق  دعائکہہ ددررااخوااست گزاارر پرکم ااززکم آامدنی کی شرطط  ہے مجاززنہيیںمالک مکانن ااِسس باتت کا  
۔ مالک  تک ہونا چاہئيیے کہہ متوقع کراايیہہ دداارر کی آامدنی کراايیہہ اادداا کرنے کيیلئے کافی ہے سواالل صرفف ااِسس حد

اا کرنے کيیلئے ررقم باقی ہے۔ ددکراايیہہ دداارر کے پاسس ددووسرےے ووااجباتت اامکانن يیہہ پوچهھنے کا مجاززنہيیں کہہ   
• ستخط کرنے وواالے کے باررےے ميیں پوچهھ سکتے ہيیں ليیکن يیہہ ددشترکہہ مااگرچہہ مالک مکانن ضمانت دديینے وواالے يیا  

بال اامتيیاززااِسس باررےے ميیں پوچهھيیں۔ ااسُس ضرووررتت ميیں ہوسکتا ہے کہہ ووهه تمامم کراايیہہ ددااررووںں سےيیہہ مطالبہہ کريیں يیا ووهه 
ا ہے جن کو ضابطے کے تحت تحفظ دديیا گيیا ہے افی شراائط الگو کرتالک مکانن اايیک گرووهه کے اافراادد پرااضااگرم

(جيیسے نئے آانے وواالے) تو ااِسے اامتيیاززیی سلوکک سمجهھا جائے گا۔   
 

اافراادد ااپاررڻٹمنٹ تالشش کرتے ووقت کسی نہہ  500,000وواالے  آآنے ميیں ہر سالل نئے  (Toronto)يیہہ مطالعہہ ظظاہر کرتا ہے ساررےے ڻٹوررنڻٹو
جس سے ررہائش  ہے ررکاووٹٹ ڈڈاالتاکسی اامتيیاززیی سلوکک کا نشانہہ بنتے ہيیں۔  اامتيیاززیی سلوکک اانُن کی ررہائش تک ررسائی کی کوشش ميیں 

نئے آانے وواالوںں کيیلئے کراائے کے مکانوںں کی ددستيیابی ميیں کی تالشش کے مرحلہہ ميیں کوشش ااوورر ذذہنی بوجهھ ميیں ااضافہہ ہوتا ہے ااوورر
کمی آاتی ہے۔   

 
ااِسس کے بعد  

 
شی سہولتوںں ميیں اامتيیاززیی سلوکک کی نوعيیت ااووررووسعت کو سمجهھنے کی سمت ميیں اايیک ااوورر قدمم ميیں ررہائ (Toronto)يیہہ مطالعہہ ڻٹوررنڻٹو

پر گفتگو  جهھانے ااوورر حکمت عملیمسائل کو سل یائشيیسی بنانے وواالوںں کو ڻٹوررنڻٹو کے ررہپالہے۔ ااِسس رريیسرچچ سے يیہہ ووااضح ہے کے 
ث النے کی ضرووررتت ہے۔ بحيیر کيیلئے اامتيیاززیی سلوکک کو زز  

ڈڈاالرر اايیڈڈوواانسس  5,000ماهه کا کرراايیہہ ااوورر2  	 ”آآپپ کوو
جمع کرروواانے کی ضررووررتت ہے۔ جوو آآپپ کوو مددتت 

ختمم ہوونے کے بعدد ووااپسس دديیا جائے گا۔ کرراايیہہ 
نامہہ اايیک سالل کا ہووگا۔ بنک کی ااسڻٹيیڻٹمنٹٹ ااوورر 

مشتررکہہ ددستخطط کررنے وواالے کی ضررووررتت 
ررہائشش مہيیا کررنے وواالے کے تاثررااتت “ہووگی  



 
عدمم تحفظ کے باررےے ميیں مستقبل کی حکمت عمليیوںں پرغورر کرتے ووقت ااسس حقيیقت کا ااعتراافف کرنا ضروورریی  یبے خانگی ااوورر ررہائش

تے اافراادد ااوورر خانداانن بهھی ہيیں جو اانِن ميیں قدمم نہيیں ررکهھ سکتے۔ نہش موجودد ہے۔ ووہاںں ہزااررووںں اايیسے ہے کہہ جہاںں کراائے کی ررہائ  
 

سفاررشاتت   
1. سلوکک کے مطالعہہ کی  اززییکی آابادديیوںں ميیں ررہائش کيیلئے اامتيی (Ontario)کی حکومت کوساررےے ااوونڻٹارريیو (Ontario)ااوونڻٹارريیو 

ااوورر   (Ontario Human Rights Commission) مالی معاوونت کرنی چاہيیئے۔ يیہہ مطالعے ااوونڻٹارريیو ہيیومن رراائڻٹس کميیشن
کے ااشترااکک سے ہوسکتے ہيیں۔ CERAآاباددیی کی سطح پر ااددااررووںں جيیسے   

2. کی حکومت کو ررہائش کے لئے اامتيیاززیی سلوکک کا جائزهه ليینے کيیلئے اايیک فنڈ کے ذذرريیعہہ نظامم تشکيیل  (Ontario)ااوونڻٹارريیو 
ااسُس کا مرہونن منت ہونا چاہئيیے ااوورر ااسُس ميیں  دديینا چاہئيیے۔ ااِسس نظامم کو باقاعدهه اانسانی حقوقق کے ططريیقہہ کا ررسے االگ ليیکن

مندررجہہ ذذيیل شامل ہونے چاہيیئں:  
o  ررہائش مہيیا کرنے وواالوںں کی کراايیہہ کی پاليیسيیوںں ااوورر ططريیق کارر کا مسلسل ااوورر ووقت بے ووقت چيیک تاکہہ ااِسس باتت

ڻٹيیسٹ  وجوڑڑےے ککو يیقيینی بنايیا جاسکے کہہ ووهه اانسانی حقوقق کے ضابطہہ کی پابندیی کرررہے ہيیں (ممکنہہ ططورر پر 
کرنے کا ططريیقہہ ااستعما لل کرکے)  

o اامتيیاززیی سلوکک کے باررےے ميیں کسی فردد کی شکايیت پر مخصوصص چيیک  
o  ررہائشی اامتيیاززیی سلوکک کا ساالنہہ ررپوررٹٹ کاررڈڈ جو ساررےے صوبے ميیں تقسيیم کئے جاتے ہيیں ااوورر جو ااقواامم متحدهه

يیں۔کے اانسانی حقوقق کے معائنہہ کے ااددااررووںں کو ررپوررٹٹ کرنے کےلئے ااستعمالل ہوتے ہ  
3. کی حکومت کو کافی مقداارر ميیں فنڈزز مہيیا کرنے چاہيیئں تاکہہ يیہہ يیقيینی بنايیا جاسکے کہہ کيینيیڈاا ميیں نئے   (Ontario)ااوونڻٹارريیو 

ووکالت ميیں مددد کی جاسکے یی سلوکک کو چيیلنج کرنے کيیلئے مخصوصصآآنے وواالوںں کی ررہائش سے متعلق اامتيیازز  
4.  Ontario Human Rights)کی حکومت کو کافی مقداارر ميیں فنڈزز ااوونڻٹارريیو ہيیومن رراائڻٹس کميیشن (Ontario)ااوونڻٹارريیو 

Commission)  ااوورر آآباددیی کی سطح پر ااددااررووںں کيیلئے مختص کرنے چاہيیئں تاکہہ مکانن تالشش کرنے وواالوںں کو کراايیہہ ددااررووںں
ااپنی توجہہ نئے  ا جاسکے۔ ااِسس تعليیم کوا اانتظامم کيیااوورر ررہائش مہيیا کرنے وواالوںں کے لئے مخصوصص اانسانی حقوقق کی تعليیم ک

آآنے وواالوںں کے خالفف ااسُس اامتيیاززیی سلوکک کی کهھوجج پر لگانی چاہيیئے جس کا ااظظہارر ااِسس مطالعہہ ميیں کيیا گيیا ہے۔  
 

CERA کے باررےے ميیں  
 

CERA  ميیں ررہائش کے اانسانی حقوقق کی تروويیج کيیلئے ررکهھی گئی۔1987اايیک خيیرااتی پراائيیوٹٹ ااددااررهه ہے جس کی بنيیادد  
 

340 College Street, Unit 215 
Toronto, ON M5T3A9 

P: 416-944-0087 
Toll Free: 1-800-263-1139 

F:416-944-1803 
E: cera@equalityrights.org 

 
CERA ددد کی ہے ۔ جس ميیں تمامم ااِسس شخص کا شکريیہہ اادداا کرنا چاہتی ہے جس نے ااِسس مطالعہہ کو ممکن بنانے ميیں م ہر

 (Institute for Social Research) وواالنڻٹيیئرزز ہمارریی اايیڈوواائزرریی کميیڻٹی٬، يیاررکک يیونيیوررسڻٹی کا اانسڻٹی ڻٹيیوٹٹ فارر سوشل رريیسرچچ
کا شامل ہيیں Internationally Trained Social Workers Bridging Programااوورر رراائرسن يیونيیوررسڻٹی   

CERA  باررےے ميیں مزيید جاننے کيیلئے ہمارریی وويیب سائٹکے باررےے ميیں يیا ااِسس مطالعہہ کے equalityrights.org/cera   
.جائيیںپر  

 

 

 


