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جملهاز ,سازمانها وافراد�حرانن یا  .م�ا کردەتج��هرا  "۱۹د�ک� "ی�� گهمهاثراتما همه
�ست را خودیدرها كتا�خانهوق��  .استدادە قرار�� تأثتحترا ما ونکووروست ادبود�کتا�خانه ،

کتا�خانهافراد یبرا دلشانمردمكردند،�� جدا وبودن محصوراحساسكنند�انمراجعهازیار ��س
استجامعه�ا آنها ارت�اطمحلکتا�خانه .�� را ی�ذگرمجووفضا ی برا نطوریهم وبودشدەتنگ  .  

 ا�ر ح�� دورە،ن یا طولدر
�
�ه اد�ب�بودجهد، ��یب�را خود کتا�خانهافرادد �توا�س�ن�شخصا

�هقادررا �ارمندانواعضا کهشودل�ت�د یمجاز خدمات ارائهازمد��هتا داد �اجازەکتا�خانه
. کند ف�� �ا�� ی �ش�ا �وها برنامه یاجرا خانه،ازتلف�� تماسیبرقرار 

ت�اول� مورددر�املطور�ه کهکردمجبوررا ونکووروستمنطقهیشهردار ، ۱۹د�ک� ی�� گهمه
دهدقرار�� تأثتحترا کتا�خانهی ها مجموعهوها برنامهاساسنی ا بروکندفکرخودبودجهوها  .  

� برانگچالش زمانن یا �ه توجه �ا  زمانهرازش� بکنند�انمراجعهش�� �بهرچهمشارکت�هاز�ن��
�ارکنانوا��شنحوەدرتأملهن�امکه هس�ند�لما��  "�� � �ازآف� "و "یساز�ار " .بودمهمیگر �د

نی آنال ی ها برنامه وکتا�خانهد�جد خدمات .کنند� خطورذهن �ه  "۱۹د�ک� "�حران�هکتا�خانه
برنامهازی درصد۳۱ش�افزا ک �واد�ب� ازیدالر �۰۰۰,۴۷۷مک�ا �ارنی ا ،اندافته�توسعه 

ا ل�دل �ه۲۰۲۰سالمشارکت برنامه ش�افزا ازوجوەن یا  .د�گرد ری�ذام�انفرد،�همنح�ط� ��
د�جدی و ی �اسک� احداثمانندگر �د یابت�ار اقداماتانواعوها مجموعه ، یمجاز یمجوزها وها 
� یبرا �ام�شتدر ب��ادریمد  .کرد��ا�� ی�ش� ,گر�کد ��ا تماسضمن من�ا فاصله�ا �شس��

اقداماین از ,اهدا�نند�انكهكرد� احساسشدت�هاد�ب�" :ساختخاطر�شانتام�سون اس�آندر 
ا�طاین درب��اداس�ثنا��  یا وشمندانههطرز�ه بتواندكتا�خانهتا کردخواهندت�حما اضطراری��
�اشد جامعهیازها �ن ی �اسخگو 

فت � پو اتی�� تغ ون �� بم�ارزەراەازآنها .است�االاز ی اه�هدبندرتار��س��
گردند� ممحققوند یآ�

چامس� نوام

2020

پ�شگفتار

Stephanie 
Hall 
Director 
WVML

ریمدعنوان�هگذشتهنوام�� درمنوق�� 
ونکووروستادبود�کتا�خانهد�جد

وع از��كردماحساس،کردم�ار�ه��
� اول جامعهیازها�ندرکمنیهاچالش��
تواندیمچگونهکتا�خانهکهنکتهنیاو

�عدماەچند .بودخواهدکند�مک ،
جامعهیازها�نوشدآغازد�کوو�حران

� ن و�� جدا  .داد�شانراخود�عت�ه��
نانیاطمعدماحساسواضطراب،�� تنها

ورتو ازاستفادە�اارت�اطاتد�جد��
. یفناور

وپرسنلرە،یمدئتیه(ماکتا�خانهم�ت
ی�اسخگو�اورنکرد�� یطرز�ه  )ت��یمد

�عت�هما�� توانااما،بودفوقموارد
نرمدادنقراردرمات�قا�ل�همعطوف

�دونم�� �ااقداماتامانجوافزار
اد�ب�کهبودنجایا   .شدی�� تاخچگونه�ه

� تأم�اوشدعملوارد ویفوربودجه��
کردممکنرا�ارنیاری�ذانعطاف .   

ازاد�ب�رەیمدئتیهبهن�اموع�ــــ�درک
م�تصموراه�ارهاوازها�نعاملهردو

نفع�هست��ا�کهسخ�� یهای�� گ
بودتوجهقا�لار��س،�اشد.جامعه

یس�اسگزارمراتبقتا�حقمنظور�دین
دراهدا�نند�انهمهت�حمایبراراخود

اعالمحالوگذشتهدر ,�حراندوران
. م�دار�م



ونکووروستادبود �کتا�خانه�ام�شت درد�جدیو ی �اس

سختکو�� �ا ،هالاستفا�� خودریمدانه �داهیره�� تحتکتا�خانه،م �ت
ازکه یوجود �ا را ونکووروستشهروندانتا دهد�ادامه خودراە�ه

� ف نظر ن�اەآ�اەو مشغولگر، �کد ��ا درارت�اط ,هس�ند دورگر �کد� از����
ونخدماتو ها عرضه یبرا تقاضا   .دارد ود�کشفل��ه���ال���

� همچناد �ب�  .داد�اسخآن �همنابعش� افزا �ا کتا�خانه ان�حام یهم�ار �ا ��
� اول،ی د��لمشاغلما� � تأمرا �مکها د�جد ستم�س ی� �� کردما��� .   

ا�� شاملمجموعهنیا  یها ک��ت و �ان�را صورت�هسندە�ن� سخ��
وخوانندە،"انبروگر�اسمشا �م"�� �انادا س��رانوحضور�ا م،�مستق�خش 
ا �مار ,"جن�اد ا�":مانند یا برجستهسند�ان� ن� و   "�ار�رل�ج "�ا ترانه

حضور�ا مجموعهنیا   .بود  "بو�� یک�ازو "و  "سادرلندیتا " , "م�ل�س
. داشت ی�� چشمگت�موفقنفر،۱۱۰۰۰ازش�ب

ها �مک آوری جمع
توسط�مکها یآور جمع  ,اد�ب�یاضطرار مشارکتاص�ن�اتگر�داز

� فخدمات خواست�کتا�خانه نی ا  .بودکتا�خانه خ�ــــتار ازق�لرا �� ��
ل�دل �هاما ،�ازگرداند جامعه�هس�تام�� اولدرشدە�� یب ش �په �افتتاح

 ی�مکها انتظارتوا�ستن�ما�سختسال
�

منطقهیشهردار ازاضا�
ور اردمو از�� .�اشدداشتهرا ۲۰۲۰سالدرونکووروست جمع ,ی��

� فی آور  اقدامک� عنوان�ه  .بودافته��اهشنصف�هکهبود بودجه ����
ن�به�� ازد�خ� تا کردفراهمرا یا بودجهاد�ب�،"ک�ار�-فقط"یاضطرار 

ستفا�� ا  .گرددر ی�ذام�انعمو�یها درخواست�هتوجه�ا وفروشند�ان
� همازا�رن،یبنابرا ":دهد�ح یتوضکتا�خانه،ریمد هال، کتا�� حاال��

د�کن �شکرما اد �ب�ازد�توان�د، �ن�اهدار سالان��ا تا ود��� �گل� تح�  ".  
� همچناد�ب� ی ها مجموعه ی برا بودجهش�افزا  "ک�ار�-فقط"ام�ان��

ا� واندافته �ش�افزا استفادەنظرازکهکتا�خانهتا�یج �د �انا�� دراش�� " 
. نمودارائهرا �� دئو �و نی آنال س ��و و
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C.CViolin Jiawen Xiao
Patisserie & Cafe 

WVML FOUNDATION

SIGNATURE
Series

Bringing the very best in books + music to your screen

C O N C E R T S

MEASHA 

Friday, July 24

4 – 5:30 p.m. PST

JILL BARBER

7 – 8:30 p.m. PST

ESI EDUGYAN

7 – 8:30 p.m. PST

MARIA SEMPLE

5 – 6:15 p.m. PST

FOR ALL AGES

TUI T. SUTHERLAND

Thursday, July 23

11 a.m. – 12 p.m. PST

KAZU KIBUISHI

11 a.m. – 12 p.m. PST
壹
点

咖
啡

Qi Zhu



کتا�خانه �اارت�اط
اختالف و کردجاد �ا تالی ج�د منابع ازاستفادەدرجه�� ۱۹د�ک� ی�� گهمه

دارد وجود ما جامعهافرادازی ار ��س یبرا کهرا تا�یج �د منابعازاستفادە ،
�ا گر� دمح�کتا�خانهدوهمراە�ه ونکوروستادبود�کتا�خانه  .کردآش�ار
کتی هم�ار  داش�نداز�ن که کسا�� ه�را ت�لتوتلفنیتعداد "آستل "��

� همچنها کتا�خانه  .کرداهدا  را ها دست�اەازاستفادەنحوەدستورالعمل ��
از�� غکهبود جامعه از�� اعضا یبرا راح�� نفس اقدامات نیا  .دادندارائه

�یگر �د یفناور �ه ، عمو�کتا�خانهیها انه�را ازاستفادە نداش�نددس�� .  
کتا�خانهو دوستانخانوادە،�ا تماس�ا تا ردک�مکشما �هاقداماتنیا  ،

� �سکرا �� جدا وبودنمحصوراحساس یراهنما چراغکتا�خانهن یا  .د�ده��
همه�هرسا�� خدماتی برا مختلفیها سازمان�ا کهاست جامعهواق�

.  شهروندان
�

ساند�� مانجام�هرا الزمیها هماهن�

�شان را تری �المخانموآقا اجتما�فاصله،کتا�خانهدس��ار،��
م�دهد .

چپ(سن�� الدرزن�شن اسکوام�شاز�مکها کنند�اندر�افتازنفر دو ( 
وکشورنورثو دست�اههایازاستفادە از )راست(سن�� ��اوریر اس��

. ند لذت خود جد�د می��

ن�� منابع روان سالمت سایتهای وباین��
۱۹د�ک� دوراندرروانسالمتمنابع از�ام� فهرستکتا�خانه،نیا برعالوە 

�ا�� ی �ش�کهاست،کردەیگردآور ونکوروستادبود�کتا�خانهت�سا وبدررا 
کند�فراهمدارند�� تنها واضطراباحساسکه کسا�� یبرا را �� راه�ارها و .  

�� چشمگش�افزا �اعث ی مار �ب ن یا �ع یشکه دهد��شانمطالعاتبر�� 
 واضطراب

�
 دک�� ک��ی�ل دررا امرن یا من .استشدەاف�د�

�
خودخانواد�

�اندوە وغم وک�دادن دست ازتج��هادامه�اعث ی�� گهمهنیا  .شاهدم
�فراهمجامعهافراد همه�ه�مکیبرا را یار ��سمنابعکتا�خانه نی ا  .شود
 .ک� سمت�ه،نانیاطمعدماحساس�ا مواجههدرتا کند

�
ویعاد زند�

روند ش�پد�جد��طب 

مجازیر�زیبرنامه
ا�مشدەمجبورما همهوشدانجامدورانایندرکه هس�ندهایتالشاینها 
یهمهاین�ا را خود    .کن�مساز�ارگ��

�
مقاومتتغی�� برابردرمردمغال�ا

برایها�� در�چهتوانند� ,تغی�� �هن�ازصورتدراما دهند،��شان
�ا�در  .کنند�ازامورانجامجهتجد�دروشهای کردنپ�دا ونوآوری

ی، همهاین کتآنالینهای برنامهدرنفر هزارانگ�� زمینهکهاندکردە ��
دبردررا مختل�� های مجازیفراراتاقهایوخوا�� داستاناز  ,م�گ��

ز�ست مح�طبرایآمدە پ�شهایواقع�تتا ا�سل، های مهارت تا گرفته، ،
خواندنتا واردان،تازە برای ان�ل��م�المهمحافلوها انجمنگفتگوهایتا 

قا�لبودجه  .هاوسال�ت�ارک ازمجازیتورک� ح�� ون��سند�انآثار
و تغی�� اینام�انونکوروست �ادبودکتا�خانهب��ادطرفازرو پ�شتوجه

این  .کردفراهمجامعهنوظهورن�ازهای�ه�اسخگو�� برای را نوآوری
� را جهان�انتوجه�ل�هکرد،�مکما سا�نان�هتنها نه موفق�ت خود�هن��

. کرد جلب

از�شکر�ا

اهدا�نند�انهمه

وتغی�� ام�انکههس�نددلسوزاهدا�نند�اناینحال،این�ا

فت �دون  .کنند�ا�جادمامحبوبجامعهکتا�خانهدرراپ���

ب��اد�هکنند�اناهداوحام�انسخاوتمندانههای�مک

این  .بودمتفاوت�امالن��جهونکور،وست�ادبودکتا�خانه

 منابع
�
وساز�اریام�انکتا�خانه�هوکردندا�جادتفاوتواقعا

اینکهکنند�اناهداوحام�انهمهاز  .دادندرامجدد�ازآف���� 

� ونمودندممکنراامر � شگفت�ارکنانازهمچن�� کتا�خانهانگ��

ایندررا�اورنکرد�� وخالقانه�ارها�� کهونکوروست�ادبود

کتا�خانهاینکهتای�دوتصدیق  .م�شک��ماند،دادەانجام�حران

 ما
�
� واستونکووروستدرنگی�� واقعا برایراارز�� چن��

حددین�تاه�چ�اەآوردە،ارمغان�هماجامعهاجتما�ساختار

. استنبودەتوجهجالب



الوسون (دوم از سمت چپ) و اولین کتابدار الیزابت موستوجان 

کتابخانھیادبودیجنبھ باارتباطدر

Douglas Brown

Director
WVML Foundation

کتا�خانهبرای "�ادبود "نامانتخابدرتأمل برایمناس�� زماننوام�� ماە در "�ادبود "روز
. است آناص� اهم�تازآ�ا�و

�اشدای کتا�خانه ,�ادبودبنایاین کهگرفتندتصم�م منطقهسا�نان،1947سالدر
� محلشهرداریکه هایه��نهوساختمانه��نهازقسم�� پرداختوتودیعرا آنزم��

را سازو ساخته��نهاعظمقسمتمنطقهانسا�ن .گرددمتق�لرا آنسال�انهجاری
� ال�ویاینوکردنداهدا  بودجه اعظم�خش–داردادامهامروز�هتا بودجهتام��

� شهرداریازب�ش�� کتا�خانه � �ههمچنانکتا�خانهب��اداما ،شود�تأم�� بودجهتام��
م�کند اقدامجان�� �طرق
 درتعمدا کتا�خانهاین م�ان

�
طاقاطرافدرکهونکووروست�ادبود ارک�همسا��

 �ادبود،
�

جنگدرونکووروسترفته دستاز��ازان�ه1925سالدراصلدرکه طا�
ودومجها�� جنگ��ازانبرایس�س وشدانتخاب، بودشدە دادەاختصاصاولجها�� 
� کرەجنگ �اد�اردورایدا وشدافتتاح1950سالدرکتا�خانه این .�افتاختصاصن��

�نو�ادبود کتاب :بود برجسته  "ش�شه و���
�

� ل�ست�ادبودکتاب  ."هماهن� کشته سا�ن��
�ک "هارمو�� " .شود�دادەنما�شاص�سالندرومی�اشددومجها�� جنگ درشدە
 هد�ه

�
�انادا�� ل��ونس�س .بوداولجها�� جنگدرفرزندشانبزرگداشتبرایخانواد�

. ک�ک کرد نصبکتا�خانهورودی دررا �ادبود�ال� ورچمپت��

� بزرگداشتمناس�ت�ه وست��ازسهیتار�خچهشامل کهماند�ارتحقیق نام�هو�دئو�� كتا�خانه این،2018سالدراولجها�� جنگ�س آ�شسالصدم��
ساله هر  .كردندتحقیق اندشدەتقدیروبردەنام�ادبودطاق دركه��ازا�� تار�خچهمورد درمح�رسمدا آموزاندا�ش ونمود عرضهوته�هرا استونكوور

جنگ �ا را�طهدرما جامعهمشارکتو سهممورددر،کتا�خانه توجه قا�لهایمجموعهمرور�ا توانند � ونکووروست جوانانوبزرگساالن،�ادبودروزدورەدر
. ی اطالعات کنند کسبب�ش��

اتازتعدادی متمادیسالهایدر�ل�دیتغی��

اکنون اھداء کنید
مراجعه�اوکردەجو�� �فهخودوقتدر�اوهس��مچکط��قازشماپرداخ�� وجوە�ذیرای

CanadaHelps.org : فرمای�داهداآنالین�صورتفوقآدرس�ه

بگذارید. بجا جاودانی ھدیھ یک آینده در بخشی اثر ادامھ برای و کنید انتخاب ماھیانھ پرداخت صورت بھ را ھدایا توانید می دیگر سوی از



کتابخانھ یادبود   جدید ما در معرفی مدیران
روست ونکوو

Douglas Brown

Neighbourhood: Eagle Harbour

ب��اد هیئتدرجد�دعضو�کعنوان�ه
شخ�مهارتهای�ا بتوانمام�دوارم، کتا�خانه

ا نق�� خودایحرفه و کتا�خانهب��اددر���
 من .کنما�فا را ونکووروست�ادبود 

�
اصالتا

� دا�ش�اەازو هستمتورنتو اهل درو�س�ا�س��
وشدمالتحص�ل فارغن�اریروزنامهرشته
ازترکی�� ام�دوارم.گذراندمرا ای-�� -امس�س

نق�� انجامدرمنتجاریواد�� مهارتهای
همراەکهاینازق�ل  .کند�مک ب��ادرمدیعنوان�ه�خشرضا�ت 
�متصم�مهم�م وست�ه ��مانچهار�ا 2007سالدر�گ��
� تجارت سا�قهسال16منکن�م، م�اننقل ونکوور درالمل�ب��

عنوان�هگذشتهسالپنج طولدر .داشتمرا تا�لندوکنگهنگ 
خدمت ودخجامعه درسا�دام�ل در�انادا�� ل��وناجرا�� مدیر
ونکوور وستجامعه ازد�گری مح�م�ا�هازحما�ت�ا ما�لم وکردم

من شخ�هدف  .دهمادامهخودخدمت�ه-�ادبود کتا�خانه -
ش ب�ش�� اعت�ارو کتا�خانهاص�هدفاز�ازد�دکنند�اندرکگس��

ی براینوآورانهمرکز�کعنوان�هآن�ه�خش�دن ارائهو�ادگ��
. است دا�ش

Lizanne Ross Onder
Neighbourhood: Caulfeild

: گویدمی فرانسویمثلیک

 "Lire، c'est rêver les yeux ouverts" 

چشمانبادیدنخوابمثلخواندنمعنیبھکھ
یکداشتموقتی ،گذشتھ ژانویھدر .استباز

میبررسیرا کتابخانھمجموعھازدیگرکتاب
میکھشدمکوچک اگھییکمتوجھ،کردم
ھیئتبرایجدیداعضایدنبالبھبنیادگفت

را خوددرخواستبالفاصلھمن .استمدیره
وستجد�دسا�نعنوان�همن !هستماینجا حالوکردمارسال

السا�قا و(ون � �ه ، مون�� تأث�� تحت ،)فرا�سویمثلدل�لهم��
دەمجموعه � عدراما گرفتمقرارکتا�خانهگس�� تمامازحال��
 های برنامه وو خدمات

�
م�دهدارائهجامعه�هکتا�خانهکهاضا�

درخود�اریسا�قه ازبتوانمکهام�دوارممن .نداشتم�املاطالع
ب��ادحرکت�ه بتوانمتا کردە استفادەفروشو گذاری�ما�هزمینه 

معمو� دورەایندر  اندرا�نونکهغ��
�

کنم�مک،کن�م� زند� . 
یما کتا�خانه � � قرض برایم�ا�� ازفراتر چ�� این  .استکتابگرف��

استس�� هردرافرادبردنبهرەبرای العادەفوق اجتما�مرکز�ک .  
ازحما�ت�هب��اددرمشارکتط��قازتوانم�کهخوشحالم من

. کنم �مکونکووروست�ادبودکتا�خانهابت�ارات

Bengi Sayhan

Neighbourhood: Dundarave

راستایدر،ترک�ه جمهوریب��انگذار،آتاتورک
دا�ش،تحص�التاهم�ت بر هم�شه دموکرا�

�همن .کرد�تأ��د سکوالر�سموفرهنگ  ،
درکردەتحص�لزناناز�س�اریاز�� عنوان
�ه مهاجرتاز�س  .شدمبزرگآتاتورکیترک�ه
��مدو و منجد�دخانهرونکوو وست،�انادا 

دل�ل�هونکووروست�ادبودکتا�خانه .شد
فراوا�ش هایمجموعه،مناسبم�ا�� موقع�ت 

برای منخانوادەعالقهموردم�ان، آنگرمفضای و�ذیرا �ارکنان ، 
�ادبود کتا�خانه .بودها هفتهآخر�ا مدرسه از�عدوقتگذراندن

� �ل�ه،استخانه کتا� �ک تنها نهونکووروست م�ان�کهمچن��
مانندجامعه مختلف�خشهایآندرکهاست فرد�همنح�

از�س�اریوکود�ان، والدین ،واردانتازە،آموزاندا�ش،سالمندان
من .کنندنظرت�ادل�کد�گر �ا میتوانندمختلف موارددرفرهنگها 

وست�ادبود تا�خانهک ب��ادت�مازجز�� کهمشعوفمو�افراز�س�ار
�ادبود کتا�خانهرشدحالدرت�م خدمت دروحا�وبودەونکوور

. می�اشم ونکووروست

Qi Zhu
Neighbourhood: Westmount

دوستانوفادارت��نوصبورت��نها کتاب
آنها چطورکه استآورشگفت .ماهس�ند

ا�طدرهمهس�ند،ما همراەهم�شه ودشوار��
وخاصزمان ایندر .درخشانلحظاتهم

کتا�خانهکهس�اسگزارم�س�ارمن،سخت
و�� برا�مان و�خش�دنالهامجهت قوین��
ارمغان�هرا جامعه ودوستان،فرزندان�ش��ق 

 این .آورد�
�
 واقعا

�
استدرخشانچرا�

فت�هفرد هرازکوچکقدمهر .ما همهبرای �مک چشمگ�� پ���
برای ،ب��اددر�ارط��قازکهاستمنافتخار.�اعث .کردخواهد

. کن�د حسابمنروی .بردارمقدمکتا�خانهازحما�ت

ب�یوند�د؟مات�م�هما�ل�دآ�ا

بنیاد کتابخانھ یادبود وست ونکوور از اعضای آینده ھیئت  
مدیره دعوت می کند. این بنیاد بھ ویژه بھ متقاضیانی با تجربھ 

جمع آوری کمک مالی یا مالی / حسابداری عالقھ مند  حقوقی ،
است. برنامھ ھا را می توان در لینک زیر  

یافت:                                                    

 wvml.ca/foundation



ونکووروست�ادبودکتا�خانهجوانانجایزە

�ک، کردندکسب راکتا�خانهخردساالنو نوجوانان و جوانانانجمن�ه 2020سالجایزە کهونکوور وست�ادبودکتا�خانهجوانان�خش�ه � ت��
انونش .شناسد�رسم�ت�هراجوانانو کود�انکتا�خانه،درت���افردیعنوان�هچهکتا�داران،توسطشدەارا�هاس�ثنا�� خدماتجایزە این .گ���م

 
�

کت�م ،جوانانادارەرئ�س،اوز�ر� �اکه "�گ���دراخودداستان"برنامه،فناوری�امرت�طنوآورانههایپروژەکهکند �هدا�ترااینفرەچهارمش��
ون�� کتابان�شاربرنامهو شدە، رو�رو خوب استق�ال و طرا�،و�را�ش راخود�ارهایآموزاندا�ش .اندکردەا�جادرا8-�5السآموزاندا�شبرای ال���

ون��کتابهایعنوان�هو کردەمن���  �اراینام�انبرایراالزم بودجهکهاست مفتخرونکووروست�ادبود کتا�خانهب��اد  .م�کنند ارا�هگردشدرال���
: کتازآنچه .کند � فراهمماجوانانبرایرامعنادارو خالقانه د�م ش�� کنند�ان��

–بیشتر در کنار شماھستم. " "با تشکر از شما برای چنین فعالیت فراگیر. من بسیار سپاسگزارم از ارتباطی کھ با ھمھ بچھ ھا برقرار کردید و مشتاقانھ منتظر یادگیری 
ان در برنامھ:   از طرف والدینی کھ فرزندش 

شرکت کرده است.  SuperPower Tool Design

.

" خارق العاده برای ھنرمندان تازه کار در صنعت دیجیتال است.این یک فرصت  " 

ه سازی راضی و خوشحالم. در تعطیالت "من از نحوه اجرای برنامھ با توجھ بھ غیر منتظره بودن برنامھ  و روند پیشبرد کار در مدت زمان بسیار کوتاه بدون زمان کافی جھت آماد
بستھ  بودیم ، بھ خاطر این برنامھ ، (دخترم) آنقدر احساس خوبی داشت کھ انگیزه ای برای انجام کاری بسیار معنی دار پیدا کرد . لبخندنھ ھا یمان و در فضای بھار وقتی ھمھ در خا

و برخورد شاد شما روزھایی را کھ جلسات را بصورت آنالین برگزار می کردیم ، اسان می کرد."

رنگارنگ ھستند ، و بھ زندگی ما شادی می بخشند. من ھمیشھ سبک ارائھ بسیار فوق العاده و خالقانھ کتابدارھا را"داستانھای اینستاگرام بسیار جذاب و 

تحسین می کنم." 

westvanlibrary.ca/foundation : فرمائ�د مراجعهفوقآدرس�هما و�سا�ت �هدسام�� ماەدرماندار�نوفار�های�سخهاز�ازد�د برایلطفا 

ونکووروستیادبودکتابخانھبنیادویدئو
کداین .کردتولیدکتابخانھبرآنھامالیھایکمکمثبتتأثیروبنیادکارمورددرجامعھبھکمکبرایراویدئوییبنیاد2019سالدر

westvanlibrary.ca/foundation فرماییدبازدیدفوقوبسایتازیاوکنیداسکنخوددستگاهدوربینبارا

�قا�لکتا�خانهسا�توبدرفار��اماندار�نهای�سخه می�اشددس�� .



THANK YOU TO OUR DONORS

NOVEMBER 2019 – OCTOBER 2020

$5000+

Dorothy Anne Collins 
Grosvenor Canada Ltd. 
Helen Aitchison
John Ross 
Olive Mathias
Pieters-Horstman Foundation 
Reay & Lynda Mackay Family 
Foundation

$2500 – $4999

International Cellars Inc British 
Pacific Properties Ltd.

$1000 – $2499

Farmanara & Rezai CPA LLP 
Helpalittle Foundation
Ian & Jane Strang 
Jan M. Davies
Janice & Malcolm Hunter 
Karen Davis
Leith Wheeler Investment 
Counsel Ltd.
Stephanie Hall 
Susan Herd 
William J. Koch
Vancity Credit Union

$500 – $749

Barbara Lacey 
Catherine Harasym
The Dawn & Axel Rehkatsch 
Foundation
Helen Storey 
Iain Begg
Ingrid Hagerlund John 
Jennings Margaret L. 
Willis Margaret E. 
Worthy
Marianne & Peter Zandron 
Mary Elizabeth Miller Mary 
N. Temuende Patricia 
Charles
Patricia Chipperfield 
Shelagh Van Kempen 
Vincent Scali

$250 – $499

Aperion Properties Corp. 
Audrey Sojonky
Audrey L. Williams
CC Violin Patisserie & Café

Donna Aldous 
Donna Robertson
Dorothy A. Winchester 
Eric Maurice
Eva Belas
F. James Cairnie 
Frances Dowdeswell 
Irene McEwen James 
M. Allen Jean Forsyth
Jiawen Xiao
Joan & Philip McLeod 
John McDiarmid John & 
Penny Elwick Julia 
Mullins
Lorinda Spooner 
Michael Millard 
Olive M. Kloepfer 
Patricia Anderson 
Patricia J. Witzke 
Peter Rozee
Qi Zhu
Sheila & Stuart Lamb 
4921 Reading Room

$100 – $249

Alec Sharp Anita 
R. Panz Anna 
Gilmore Antonia 
Chau Audrey 
Shields Axel 
Conradi
Barrie & Anna Gillmore 
Behnaz Sepahdari 
Brigitte Behrend
Bruce C. Beveridge 
Bruna Martinuzzi
C. Morris Carley 
Caroline Duncan 
Clara S. Coles 
Clare Saadien
Clive & Carol Holloway 
Dan A. Simunic
Darrel W. Stanwood 
Delfa Syeklocha Derek 
& Sue Hopkins Donald 
Allan
Donald Fraser
Donna E. (Betty) Waterbury 
Donna Welensky
Dorothy Walsh 
Elizabeth Pennink 
Elsie Stewart

Edward J. Frazer 
Ena McMillan 
Frances Finch
Galbraith & Company 
George D. Tikkanen 
Haideh Mehri Kiaii 
Hannelore Baumgart 
Hans J. Krutzen Holiday 
Group
Hugh Cunningham
J. Sampson Jacqueline 
C. Smith Jain Vermer
Jane Faulafer Jane J. 
Srivastava Jane 
Underwood Janet E. 
Tennant James 
Wilson Joan 
Achtemichuk Joan 
Oben
John Elliott John 
Geeling Joyce D. 
Hales Judith E. 
Speirs Judith 
Fraser Jurgen 
Lau Jutta C. 
Graser Karen 
Bower Kate 
Clifford Kay 
Vinall
Kay Wiewel
Lenore Williams 
Lions Bay Bookclub
Lloyd & Natalie Warnes Lorne 
& Wendy Topham Lorne 
Wickerson
Louis & Jani Guzy 
Margaret A. Shelly 
Margaret E. Shugg 
Margaret Hill 
Margaret Klesner 
Margaret Murray 
Marion Poliakoff 
Mary McGivern Mary 
Puddicombe
Maureen & Paddy Sherman
Merle C. Loyst 
Michelle Brazeau 
Michael C. Roberts 
Ming Sheun Leung 
Nancy Martin 
Pamela Clark Pamela 
Oram
Pat Landsdell

Patricia Patkau 
Patricia Pollak 
Pauline Fitzgerald
Richard & Annie Robinson – In 
memory of Rebecca Lalani 
Robert Cooper
Robert Kellogg Robert 
M. Prescott Robert 
Wyckham Roberta Stitt 
Rosemary J. Murdock 
Roslyn Walton
Salma Osborne 
Sheillah Scott 
Sharon Milbourne 
Sheila Kerr
Sheila Croll
Sonja Sanguinetti 
Steve Mathiesen 
Tina & Rick Hulbert 
William Gardner 
William N. Tivy 
Valeria Sacchetto 
Victoria Mendes

Up to $100

Alejandro Palacios –
In memory of Alex Waissbluth
Anne Crawford 
Ardeshir Amanat 
Audrey Viken Barbara 
Collingwood Beverley 
Hurlburt Camille 
Mitchell Carol Ann 
Robinson Claire 
Giberson David Unruh 
Delberta C. Tait Donna 
Mihm Elizabeth Hurst
Esa Jane Rapaport
Gerald Heddinger 
Gloria Shaw Hilary 
Bursill-Hall J 
Ketchen
Jacy Johnston 
Jane Heavyside 
James Mann 
Jean Lawrence
Jeanine M. Arseneault 
Jimmy C. Loong Jimmy 
Carl Whitehead John 
Crawford
Judy Meyer

June B. Gooderham 
June Hahn
June V. Binns 
Kamer Karakas 
Katrin Richter 
Laila Radage 
Leigh Taylor 
Leonie M. Page
Letha Chmelauskas 
Liam Gordon Lorelei 
Brown Lynda 
Mitchell Lynne Rines
Maria McRae –
In memory
of Rebecca Lalani 
Marryann Golriz 
Margaret M. Fisher 
Margot Loach 
Marilyn W. Ross 
Mary T. Lashbrook 
Maynard Brown 
Michael Lynch Mina 
Jabarouti Muriel 
Densford
Nancy M. Macdonald
Noreen Wilson 
Peggy Wood Polly 
Evenden Rene 
Fournier Richard 
Carter Robert B. 
Dyer Robert 
Wyckham
Rosemarie Kahnau 
Sally Alice Michener 
Sharron O’brien 
Sherella B. Conley 
Sydney Lewis
Sylvia Ray Violet 
S. Foo Werner 
Fladl –
In memory
of Norma Whitehouse
William Darker

We gratefully 
acknowledge other gifts 
from Donors who wished 
to remain anonymous.

DONATE NOW

Cheques are welcome, or save time 
writing cheques by donating online 
at CanadaHelps.org

BOARD OF DIRECTORS, WVML FOUNDATION

Andreas Thompson (Chair), Mehran Farmanara 
(Treasurer), Rosemary Murchison (Secretary), 
Bengi Sayhan, Douglas Brown, Heather Kaart,
Lizanne Ross Onder, Lorena Yu, Dr. Lorinda Spooner, Qi 
Zhu, Terry Hodgins.
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