مشن ،وژن اور اقدار
مشن
مرد اور خاندانوں کے لئے کینیڈین سنٹر ) (CCMFٹورنٹو میں اپنی نوعیت کی پہلی سہولت ہے .
ہم باپ ،لڑکوں ،مردوں اور ان کے خاندانوں کے لئے وقف ورکشاپس ،حمایت گروپوں اور مشاورت پر توجہ مرکوز کی ایک نئی
سماجی سروس کی سہولت ہے  .ہمارے پروگراموں میں شامل ہیں :صالح اور قانونی امداد ,ٹیوشن ,خودکشی کی روک تھام ,غصہ
کے انتظام ,صدمے اور ابیوس میں حمایت ,غم میں مشاورت .ہم مردوں کے مسائل کے تمام پہلوؤں پر خدمات ،تحقیق ،وکالت،
رسائی اور عوامی تعلیم فراہم کرتے ہیں.

وژن
کوئی اجیئ ہے .اب اس کو زندگی میں اپنے اور دوسروں کے لئے جگہ دینے کا وقت آگیا ہے۔ مرد اور خاندانوں کے لئے کینیڈین
سنٹر لڑکوں اور مردوں کی طرف معاشرے کے رویے میں ایک بنیادی تبدیلی کو متحرک کریں گے .ہم مردوں کو درپیش
معاشرتی رکہاوٹوں کو ہٹہانے کی کوشش کریں گے۔ ہم باہمی افہام و تفہیم ،ہمدردی اور حمایت کے ذریعے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں
کے لئے ایک بہتر مستقبل پیدا کریں گے .

تفصیل
 CCMFاہم طریقوں میں خود فرق ،ایک بے مثال جگہ ہے:
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وسیع سماجی تبدیلی پیدا کرنے کے لئے CCMFسب سے زیادہ ضرورتمندوں کو سماجی خدمات جیسے کہ طویل مدتی
عوامی تعلیم ،بیداری اور شعور کی ترتیب کی فوری فراہمی میں توازن الئے گا  .یہ رویہکمیونٹی کی ضروریاتفراہم
کرنے کے لئے CCMFکے مقصد سے متعلق ہے.
 CCMFاپنی شرائط پر ،اپنی کوششیں مردوں اور لڑکوں کی فالح و بہبود کو بہتر کرنے کے لئے لڑکوں اور مردوں
کے مسائل کے لئے وقف کرے گا .کوئی ،نظریاتی سیاسی یا مذہبی نقطہ نظر یا عزم ہمارے کام میں نہیں ہو گا  .اور نہ
ہی مردوں اور لڑکوں پر مرکوزہ توجہ دوسرے گروپوں کو آگے بڑھانے کے لئےاستعمال کیا جائے گا.
 CCMFلڑکوں اور مردوں کے مسائل پر تفصیل سے توجہ دے گی بشمول:
" .aلڑکوں کا بحران" (تعلیم ،غنڈہ گردی ،خودکشی) --اپنے بیٹوں کے لئے مقصد کا ایک نیا احساس پیدا
کرنےعین وقت پر اپنی بیٹیوں کے لئے ایک یکساں طور پر بامقصد ماحول کا تحفظ کرتے ہوئے
 .bہمارے معاشرے میں تشدد میں کمی اور معاشرے کے تمام اراکین کے فائدہ کے لئے تنازعات کے حل اور
مواصالت کی مہارت کے ساتھ لڑکوں اور مردوں کو بااختیار بنانے
 .cتعلیمی اور دیگر وسائل لڑکوں ،مردوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے
 .dکام کی جگہ پر مسائل (مثال کے طور پر کام کی جگہ کی حفاظت اور مساوات)
 .eفیملی الء ،باپ دادا کے مسائل اور تمام بچوں کے بہترین مفاد کی طرف کام کرنا
 .fجرم اور سزا  /قانونی مسائل سب کے لئے ایک منصفانہ نظام بنانا
 .gمیڈیا ،سماجی اور ثقافتی میسنڈری
 .hتعلیمی میسنڈری (مثال کے طور پر صنفی مطالعہ اور ثقافت کے مطالعاتی پروگراموں میں)
 CCMFکینیڈین آؤٹ لک اور توجہ کے ساتھ مختلف طریقوں سے لڑکوں اور مردوں کے مسائل کے لئے ایک جامع
نقطہ نظر لے گا بشمول:
 .aبڑے عوامی تعلیمی واقعات اور کانفرنسوں
 .bثبوت کی بنیاد پر تحقیق ،پالیسی لکہنا اور پریس کے ساتھ مشغولیت
 .cملٹی میڈیا جیسے کے بالگز ،سوشل میڈیا ،اور پوڈ اور ویڈیو کی نشریات
 .dسوشل سروس کی فراہمی
 .eکیمپس آؤٹ ریچ یونیورسٹی کے طالب علم گروپوں کے بڑھتے ہوئے نیٹ ورک کے لئے
 .fحوالہ اور قرضے الئبریری ،معلومات اور مطبوعات کی ایک کلیرنگ ھاوس سمیت

 .gسیاسی عمل :سیاستدانوں کے ساتھ مالقاتیں ،احتجاج ،ریلیاں

اقدار
ہم مساوات ،رواداری ،احترام ،وقار اور قبولیت کی قدر کرتے ہیں.
ہم سب بنیادی آزادیوں کی قدر کرتے ہیں جیس ے کے :تقریر کی آزادی ،اظہار رائے کی آزادی ،فکر کی آزادی،
ایسوسی ایشن کی آزادی ،اور پریس کی آزادی .ہم مختلف نقطہ نظر پر بحث کی اہمیت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم
متنازعہ یا سیاسی طور پر غلط خیاالت کی سنسر شپ کی مخالفت کرتے ہیں.
ہم اختالفات کو حل کرنے کے لئے پرامن عدم تشدد پر مبنی نقطہ نظر کی قدر کرتے ہیں.
ہم ہر فرد کے انسانی حقوق کی قدر کرتے ہیں .ہم انسانی حقوق کی ترقی کو ایک زیرو-سم گیم نہیں سمجہتے جہاں ایک
کی ہار اور دوسرے کی جیت ہوتی ہے۔ ہمیں یقین ہے جب کوئی بھی فرد اپنے انسانی حقوق کو آگے بڑھانے میں
کامیاب ہوجائے تو یہ ہر انسان کی جیت ہے۔
ہم خیاالت سے پہلے لوگوں کی قدر کرتے ہیں .ہم اپنے کالئنٹس  ،اہلکاروں اور ہماری کمیونٹی کے لئے فائدہ مند نتائج
کو یقینی بنانے کے لئے کوشش کرتے ہیں.
ہم تعلیم کی قدر قدر کرتے ہیں .ایک تعلیمی صدقہ کے طور پر ہم تعلیم کے اعلی ترین معیارات اور مسلسل تعلیمی مواد
اور تجربے کو بہتر بنانے کے لئے کوشش کے لئے مصروف عمل ہیں.
ہم ان پبلک پالیسی کی قدر کرتے ہیں جوسیاسی یا نظریاتی وابستگی یا خصوصی دلچسپی اور ایجنڈے کی جگہ حقایق،
ثبوت اور علمی تحققات کی بنیاد پر ہوں۔
ہم لوگوں کی فالح و بہبود کی قدر کرتے ہیں .ہم اپنے عملے ،ہماری کمیونٹی اور عوام کے فالح و بہبود کو بہتر بنانے
کے لئے کوشش کرتے ہیں.
ہم اتکرجتا قدر کرتے ہیں .تمام اوقات میں ،ہم مسلسل رائے ،ان پٹ اور ہماری کمیونٹی ،عملے اور عوام کی شرکت کی
بنیاد پر ہمارے کاروبار کو بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں۔
ہم شفافیت کی قدر کرتے ہیں .تمام اوقات میں ،ہم نے اپنے عملے کے ارکان اور عوام کے لئے شفافیت کا مظاہرہ کرنے
کے لئے تیار رہتے ہیں۔
ہم افراد پر مشتمل ایک کھال اور متنوع کمیونٹی ہیں جو افراد کو قطع نظر ان کی جنسی ،صنفی ،صنفی شناخت ،جنسی
رجحان ،معذوری ،جسمانی ظہور ،نسل ،مذہب ،عمر ،ازدواجی حیثیت یا قومیتی تعلق سے خوش آمدید کہتے ہیں۔

