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ان ےک زیر انرصام ایک منفرد جگہ   ٹورنٹو برتھ سینٹر دائیوں سمیت مقایم کمیونٹر ممٹر
 ےک دوران دائیوں یک نگہداشت میں رہ سکٹی ہیں اور 

ی
ن زچگ ہے جہاں حاملہ خواتیں

۔   بچوں یک پیدائش کر سکٹی ہیں
 

 یک نگہداشت تک  
ی

ہمارا نظریہ یہ ہے کہ لوگ ثقافٹی طور پر جامع اور محفوظ زچگ
، میٹیس اور انوئٹ لوگوں ےک علم اور ثقافت   ن ، جو فرسٹ نیشٹن رسائی حاصل کر سکیں

۔   یک تجدید نو اور توصیف یک بنیاد ہے
 

 TBC   ےک 
ی

ان اور عمےل ےک طور پر، ہم اپنن طرز زندیک یک مقایم دائیوں، کمیونٹر ممٹر
 گزارنا، پھلنا پھولنا اور اپنن علم )علوم( اور طرز عم

ی
ل کو دوبارہ زندہ  مطابق اپٹن زندیک

کرنن یک کوشش جاری رکھے ہونی ہیں اور جاری آبادیائی قبضن اور ناانصافن ےک خالف  
ن بیھ ہماری   ۔ ہم علم ہے کہ کٹی دیگر کمیونٹٹں ن کا خیال رکھنی ہیں اپنا اور اپٹن کمیونٹٹں
ن رکھنی ہیں کہ ہمارے   ۔ ہم یقیں  گزار ریہ ہیں

ی
زمینوں پر نافذ نظاموں ےک تحت زندیک

کہ قوت کو بڑھا  اراد  وں اور افعال میں باہم شامل ہو کر ہم سب ےک لیں اپٹن مشٹی
۔ ثقافٹی تحفظ میں اضافن یک کاوشوں ےک دوران، ہم  میں خاص طور پر   TBCسکیی ہیں

اک کرنن کو ترجیح دینی ہیں جن پر غٹں منصفانہ  ن ےک ساتھ جگہ کا اشٹی دیگر کمیونٹٹں
۔   نظاموں ےک اثرات اب بیھ جاری ہیں

 
 TBC    ،مقامی ثقافتی سالمیت کے لیے پرعزم ہے، جس میں مقامی لوگوں کا دیکھنے

میں    TBCجاننے، کرنے، وجود اور جائے پیدائش کا انضمام شامل ہے۔ ہم آپ کو 

مدعو کرتے ہیں، جہاں آپ کے اپنے ثقافتی طرز عمل کا احترام، عزت اور قدر کی  

بہبود حاصل کرنے کے طریقے  جاتی ہے۔ یہ ہمارا سب کے لیے بہترین صحت اور 

 کا نظریہ ہے۔ 


