كانادا شەرقىي تۈركىستان جەمئيىتنىڭ بەدەل پۇلى
چاقىرىقى
ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم!!!بارلىق كانادادىكى شەرقىي
تۈركىستانلىق قېرىنداشالر!!!!
كانادا شەرقىي تۈركىستان جەمىيىتى ھەيئەت ئەزالىرى
مۇزاكىرە قىلىش ئارقىلىق كانادادىكى شەرقىي تۈركىستان
جەمىيىتىنى ئەزالىق سېستىمىسىغا ئىگە ،دىموكراتىك بىر
تەشكىلى سېستىمىغا ئېلىپ كىرىش ۋە مۇنتىزىم تەشكىلى
قۇرۇلما بارلىقا كەلتۈرۈش ،ئەزاالرنى ئايلىق بەدەل پۇل
تۆلەشكە چاقىرىق قىلىش ئارقىلىق كانادا شەرقىي تۈركىستان
جەمىيىتىنىڭ خىزمەت ۋە پائالىيەت راسخوتىنى ھەل قىلىش،
جەمىيەتنىڭ ئاكتىپلىقىنى قوزغىتىشنى قارار قىلدى.
ئەزاالر ئەزالىق بەدىلى تاپشۇرۇش ،كانادادىكى شەرقىي
تۈركىستان جەمىيىتى ئىچىدىكىلەر بىلەن جەمىيەت
سىرتىدىكىلەرنى پەرقلەندۈرىدىغان مۇھىم بەلگىلەرنىڭ
بىرى بولۇپال قالماستىن يەنە كانادا شەرقىي تۈركىستان
جەمىيىتىنىڭ ئاكتىپ پائالىيەت ئېلىپ بېرىشىنىڭ مۇھىم
ئاساسلىرىدىن بىرى ھىسابلىنىدۇ .جەمىيەتكە ئەزالىق بەدىلى
تاپشۇرۇش مەلۇم جەھەتتىن ئېيتقاندا ئەزاالرنىڭ كانادا
شەرقىي تۈركىستان جەمىيىتىنى قايسى دەرىجىدە
قولاليدىغانلىقىنى ،جەمىيەتنى قولالش شۇئارىنىڭ راستچىل
ياكى ئەمەسلىكىنى ئايرىيدىغان مۇھىم ئۆلچەم .

ئەزاالر ھەر ئايدا مۇقىم ئەزالىق بەدىلى تاپشۇرغاندا
ئۆزلىرىنىڭ تەشكىلى ئېڭىنى ،ھوقۇقى ۋە مەجبۇرىيىتىگە
بولغان تونۇشىنى كۈچەيتىدۇ .ئايدا بىر قېتىملىق ئەزالىق
بەدىلى تاپشۇرۇش ،كانادا شەرقىي تۈركىستان جەمىيىتى بىلەن
ئەزاالرنىڭ يېقىن ئاالقىسىنى ساقاليدىغان ،ئۇالرنىڭ
ئاكتىپلىقىنى قوزغايدىغان ۋاستىلەردىن بىرى.
جەمىيەت ئەزالىرى ئەزالىق بەدىلى تاپشۇرغاندا
ئۆزلىرىنىڭ جەمىيەتنىڭ ئەزاسى ئىكەنلىكىنى ،بۇ
جەمىيەتنىڭ ئۆزىنىڭمۇ جەمىيىتى ئىكەنلىكىنى،
مەسىلىلەرنى ئىنكاس قىلىش ،پىكىر تەكلىپ بېرىش
ھوقۇقىنىڭ بارلىقىنى ھەرقاچان ئەسكە ئېلىپ تۇرىدۇ
جەمىيەتنىڭ ئاكتىپ خىزمەت قىلىشى ئۈچۈن تۈرتكىلىك
رول ئوينايدۇ .
كانادا شەرقىي تۈركىستان جەمىيىتىنىڭ بەدەل پۇلى ھەر بىر
قورامىغا يەتكەن ( 18ياشقا توشقان) كانادادىكى شەرقىي
تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھەر بىرىگە ئەڭ تۆۋەن
بولغاندا ئايلىقى  5كانادا دوللىرى قىلىپ
بېكىتىلىدى،ئۇنىڭدىن ئارتۇق بېرىشنىڭ چەكلىمىسى يوق.
بەدەل پۇلى يىغىشقا مەسئۇل ئادەم ۋە رايۇنالر:

لوندون ،ۋېنزور:
London ,Windsor
ئەكرەم ۋەتەن ئوغلى:

647-573-5790

نىئاگىرا رېجون ،ھامىلتون ،ھالتون رېجون ،ۋاتېرلو
رېجون ،گۈلۈف:
Niagara region, Hamilton, Halton region,
Waterloo region, Gulf
پەرمان تۇردۇش 647-769-8808 :
تايىرجان مىجىت647-778-6172:

تورونتو،نىيۇ ماركېت ،مارىكھام،
ئاۋرورا،رىچ مونھېل،سىكاربورو
Toronto, New market, Markham, Aurora
Richmond Hill, Scarborough
ئابدۇۋەلى مۇھەممەت647-702-0996:
ئابدۇۋەلى ئابلىمىت647-708-8766 :
جاپپار ئابدۇرېھىم416-871-9379 :

ئاجىكېس ،پىكىرىڭ ،ئوششاۋا:
Ajax, Pickering, Oshawa
مەھمۇتجان 647-992-3909 :

مىسسىساگا :
Mississauga
ئېتىبار ئارتىس:

416-837-3722

ئابلىزدىلشات:

647-470-2330

:

ئېتوبىكو:
Etobicoke
مەمەتجان قۇربان:

416-272-9489

كالگېرى :
Calgary
غەيرەت403-399-9419 :

ئېدمىنتون:
Edmonton
مۇكەررەم قۇربان 780-655-2060 :

ۋانكوۋېر:

Vancouver
تۇنساقىز مەتسىدىق 604-600-5078:
نۇرئەلى ھاجى :

604-339-5051

كۈبەك،مونتېريال ،ئوتتاۋا :
Quebec, Montreal, Ottawa
داۋۇت ئوغلى نۇرمەممەت:514-717-1277:
خالىفوكىس ،ساسكاچجىۋان :

Halifax, Saskatchewan
تۇيغۇن ئابدۇۋەلى416-878-5860:
قايسى ئورۇن ۋە شەخىس سىزگە يېقىن بولسا شۇ ئادەم
بىلەن ئاالقىلىشىپ تۆلىسىڭىزمۇ بولىدۇ.

پۇل تۆلەش ئۇسۇللىرى:
TD bank:033120045228179
بۇ تىدى بانكا ھېساۋاتىغا بىۋاستە تولىسەڭالرمۇ بولىدۇ
http://www.eastturkistan.ca/about_us/
ياكى بۇ كانادا شەرقىي تۈركىستان جەمىيىتىنىڭ تور
بېكىتىگە كىرىپ تۆلىسەڭالرمۇ بولىدۇ.
ياكى بۇ

info@eastturkistan.ca

ئېلېكتىرونلۇق پوشتا ساندۇقغا

سالساڭالرمۇ بولىدۇ.
كانادادىكى شەرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ تەشكىللىك
پائالىيەت ئېلىپ بېرىشكە ئۆتۈپ ،تەرتىپ ۋە ئىنتىزام
ئىچىدە كۈندىن كۈنگە گۈللىنىشى ئۈچۈن ھەر بىر ئەزانىڭ
چۈشىنىشىنى ،قوللىشىنى ئۈمىد قىلىمىز .
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