
 ۲۰۱۹ یالوج ۷
 
 داد تJثم یار "FGاEز ABCسد قودنص" ل:کش9 هVTU( 8( رووکنو نان/ش-ەراجا یه&داحتا

 
 ۶ ،ه[\ش زور Zومع ٔهسلج رد )VTU( رووکنو نانRشPەراجا ٔهLداحتا یاضعا -- Coast Salish ماوقا 678مز3 ،رووکنو
 r8« )Language Accessاqز nopسد قودنص« نآ بجوم ه_ هک دنداد gرط ه_ ت[ثم یار ،ارآ قافتا ه_ ،۲۰۱۹ یالوج

Fund( ا[ی�ش~ یاربr8 زدنچ �دنامزاس زاqەراجا یارب هناPشRدش دهاوخ س�سات نان. 
 
 بو تاحفص همجرت ،Z VTUومع تاسلج رد همجرت یارب نآ زا هک دشا_ رالد ۸۰۰۰ قودنص نیا ٔهنالاس را[تعا تسا رارق
�تس�مه قودنص کL داجLا یارب نآ زا 678نچمه و دوش ەدافتسا roال�کش� دانسا ریاس همجرت و ،اهت\��پ و

�
 )solidarity 

fund( غ نارجاتسم �دنامزاس رما رد لاعف یاهەورگ ریاس هک دوش ەدافتساn7ز £�ل¢ناqنا Zدننک ەدافتسا نآ زا دنناوت. 
�تس�مه قودنص را[تعا

�
 مادقا ه_ نادنمهقالع .دوب دهاوخ ەام ۳ ره رد رالد ۵۰۰ نانRشPەراجا �دنامزاس یارب هناqزدنچ 

 .دن�سرف_ رووکنو نانRشPەراجا یهLداحتا ه_ ل�مLا اL تLاس©و ق��ط زا §¦تک تساوخرد دنناوتیم را[تعا نیا تفا�رد یارب
 .تفرگ دهاوخ تروص تساوخرد تفا�رد زا س~ هتفه n̄ ۲®ادح و هLداحتا ید§nهار ٔهتیم¬ طسوت اهتساوخرد د�یات
 :دنشا_ ر�ز طLا°3 دجاو دLا_ هتیم¬ نیا ه_ ەد�سر یاهتساوخرد
 فرط زا ەدش ەداتسرف یاهتساوخرد .دشا_ ەدش لاسرا ³امتجا یاهداهن اL داهنمدرم یاهەورگ طسوت دLا_ تساوخرد -
 رارق رظن دروم ،دنهد¶ن ل�کش�ار نآ ت�n̄®ا نارجاتسم هک ³افتناn7غ یاهنامزاس اL ،یراجت یاهنامزاس ،pا�س بازحا
 .تفرگ دهاوخن
 .دوش ەدافتسا نارجاتسم ٔهناqزدنچ �دنامزاس ەار رد اف¹ دLا_ تساوخرد دروم را[تعا -
 نارجاتسم یاهزا�ن 678مات تهج غلا[م زا ەدافتسا همانرب و زا�ن دروم هن�ºه ناn78م زا 8¦یمخت لماش دLا_ اهتساوخرد -

 .دشا_ هناqزدنچ
 
 و )Yi Chien Jade Ho( وه د�ج 678چ ¿r یاهمان ه_ ،هLداحتا یاضعا زا یدنچ طسوت ح�ط نیا هک تسا رکذ ناLاش
 ٔەدهاشم زا س~ ،یراج لاس رد« :تفگ صوصخ نیا رد وه .دش هئارا هLداحتا ه_ و م�ظنت  )Sydney Ball( لا_ r8د�س
 ،Place Solheim(( مLاهلوس نامتخاس رد £�ل¢ناn7غ یاهناqز رد نارجاتسم �دنامزاس یاهت�قفوم n78ن و اهشلاچ
 �دنامزاس نیا را¬ردناتسد هک دنک افLا هناqزدنچ اL ود نالاعف r8ا[ی�ش~ رد یnoلاعف شقن دLا_ هLداحتا هک مLدرک ساسحا
 ».متسه 678بشوخ ناqز £�ل¢نا n7غ تاعامتجا رد نارجاتسم ناوت ت�Íقت رد قودنص نیا ل�سPاتپ ه_ نم .دندوب

 
 ٪۲۸ لاثم روط ه_ .دننکZ ت[حص دودحم روط ه_ اL دننک¶ن ت[حص £�ل¢نا ناqز ه_ رووکنو 678ن®اس زا رفن رازه نارازه
 .دنرادن یوسPارف اL £�ل¢نا ناqز زا �اÒآ چیه دننکZ هملاÐم )r8 )Cantoneseوتنا¬ ناqز ه_ هک r8اسک زا

 
 .دراد وضع ۱۸۰۰ زا ش�ب ¹8اح لاح رد و دش س�سات ۲۰۱۷ لاس رد رووکنو نانRشPەراجا ٔهLداحتا


