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 زا ،ییاداناک-یناریا رامشیب نادنورھش اب روش ثرون ٔھعماج زا یوضع و لیدزنال-رووکنو ثرون ٔھقطنم زا یناتسأ هدنیامن ناونعھب
 ناریا رد ناشهداوناخ و ناتسود نارگن ،پمارت روھمجسیئر فرط زا ماجرب کرت ھب میمصت لیلدھب ھک یمدرم مامت اب بلق میمص
 .متسھ ناشیتحاران ھجوتم و منکیم یدردمھ دنتسھ

 

 و ھتفایرد ار ییاداناک-یناریا رجاھم ٔھعماج شزرا تسیابیم لاردف تلود ،نم داقتعا ھب !تسین یکچوک ٔھلئسم میرحت و گنج ھب دیدھت
 رب تسیابیم اداناک لاردف تلود .دنکن راذگورف ناریا رد ناشنازیزع و ییاداناک-یناریا ٔھعماج ھب یرای و کمک یارب یشالت چیھ زا
 مامت و هدرک یراددوخ ،دوشیم یاھتسھ ٔھمانقفاوت فیعضت بجوم ھک یمادقا رھ ماجنا زا و دنک یراشفاپ ناریا اب یاھتسھ قفاوت ٔھمادا
 .دھد ماجنا ھقطنم رد تیعضو ٔھنزاوم و تیبثت یارب ار دوخ شالت

 

 امش .دننک لصاح سامت )MP( دوخ لاردفٔ هدنیامن اب منکیم داھنشیپ دننک رظن راھظا ھنیمز نیا رد دنلیام ھک ینادنورھش مامت ھب
 .دینک ادیپ ار دوخ لاردفٔ هدنیامن ریز کنیل ھب ھعجارم اب دیناوتیم
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 سردآ ھب نم ھب دنناوتیم ،دننک تبحص نم ابً امیقتسم ھنیمز نیا رد )دنتسھ رتتحار( دنلیام ھک ینادنورھش نینچمھ
aBowinn.Ma.MLA@leg.bc.c ھم هام( یراج هام نایاپ رد .دنریگب سامت ۶٠۴-٩٨١-٠٠٣٣  نفلت هرامش اب ای دنتسرفب لیمیا( 
 یارب امش زا یگدنیامن ھب )امش مسا اب ای سانشان روطھب امش تساوخرد ھب انب( و هدرک یروآعمج ار امش تاداھنشیپ و تارظن مامت
 تاعالطا و دش دھاوخ تیاعرً الماک امش یصوصخ میرح ،نم رتفد اب سامت تروص رد .داتسرف مھاوخ اداناک ٔھجراخ روما ریزو
 .دش دھاوخن هدراذگ کارتشا ھب یداھن ای درف چیھ اب امشٔ هزاجا نودب امش یصخش

 

 دیزم اداناک رد امش روضح ھک دینادب .دینارگن و تحاران ریخا تاقافتا زا امش زا یرایسب ھک منادیم .دیشاب راوتسا و یوق ،نم ناتسود
 .دوش اداناک ناتروشک ھب تبسن امش دامتعا بلس بجوم پمارت روھمجسیئر تامادقا دیھدن هزاجا .تسا یلاحشوخ بجوم و نانتما
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