
اولویتهای ما...
چگونه با خانواده، بستگان و دیگران • 

زندگی کنیم

چگونه در کانادا خانه ای بر پا کنیم• 

چگونه با شادی و آرامش زندگی کنیم• 

«همه ی آدمیان یگانه و به هم پیوسته اند. 
از همین روست که هنگامی که یکی 

آسیب می بیند، دیگران نیز به درد 
می آیند و رجن می برند.» 

ــــ مشارکت کنندگان در گفتگو

«در خاطره های ما، خانه جایی است که در آن 
احساس توامنندی و آسایش می کنیم. هر جا 
که چنین احساسی را به ما بدهد، همان جا 

خانه ی ماست.»

خانه برای من چه مفهومی دارد...
خانه جایی است که...

آسایش دارم و احساس راحتی می کنم• 
با خانواده و دوستامن هستم• 
پیوندهای مهربانانه و گرمی دارم• 
چیزهای مورد نیازم را دارم• 
خاطره های خوبی که از ایران دارم را در • 

آجنا نگاه می دارم
احساس توامنندی می کنم• 
می توامن دوستی هایم را گسترش دهم• 
در آن دلهره ندارم و می توامن با محیط • 

پیرامومن در کانادا خو بگیرم
اعتماد به نفس می یامب• 
خانه جایی است که در آن احساس • 

تعلق می کنم

سودهای تعلق داشنت...
احساس شادمانی می کنم• 
احساس تندرستی می کنم • 

و از سالمتی خود لذت می برم
می توامن احساس مسئولیت کنم • 

و کمک بیشتری بکنم
فعالتر هستم و در جامعه ی خود • 

مشارکت بیشتری می کنم
بیشتر می خندم• 

زیانهای تعلق نداشنت...
دلهره و نگرانی بیشتری در • 

زندگیم دارم
احساس افسردگی • 

می کنم و رجن می برم
کمتر می خندم و لذت • 

کمتری می برم
گوشه گیر هستم و در باره ی • 

خانواده ام نگرامن
بر سالمتیم اثر می گذارد• 

«اندیشه ی خانه مانند یک رودخانه 
است، هر چند آرام، اما همواره در 

جریان است. به سوی اقیانوس می رود 
و همه ی آبهای شیرین خود را در مسیر 
خود می پراکند. ما باید فعال باشیم، 

همچون رودخانه که به آرامی جاری 
است و در مسیر خود آثار نیکی بر جای 

می گذارد.»
ــــ شرکت کنندگان در گفتگو

«موسیقی همه چیز است. موسیقی بنیاد زندگی 
است. موسیقی به ما احساس آرامش و آسایش 
می دهد. اگر در زندگی موسیقی نباشد، چیزی در 

زندگی منی ماند.»

چگونه برای خود خانه ای بیافرینم...
به یکدیگر کمک کنم• 
پیرامومن را با مهربانی پر کنم• 
به خانه ی جدیدم در کانادا خو بگیرم• 
به دیگرانی که از تعلق نداشنت• 

 در رجنند کمک کنم
دلهره را از بین ببرم و احساس • 

آسایش کنم
استراحت کنم، به موسیقی گوش • 

کنم و شعر بخوامن
آواز بخوامن و سنتور بنوازم• 
به میهنم عشق بورزم• 
در نزدیکی رودخانه، دریا یا اقیانوس • 

زندگی کنم

ارزشهایی که مفهوم خانه 
را می سازند...

احترام به خود و دیگران• 
صداقت و امید• 
مهربانی و دوستی و کمک به دیگران• 

چیزهایی که مفهوم خانه 
را خدشه دار می کنند...

نداشنت احساس تعلق• 
تنهایی، گوشه گیری و از دیگران کناره گرفنت• 
زندگی در جایی که مشکلهای • 

سیاسی وجود دارد
شکایت کردن از همه چیز• 
نگرانی در مورد خانواده و دوستان• 
پریشانی و رجن بردن• 

راهنمایی هایی برای اینکه بتوانیم 
کانادا را خانه ی خود بدانیم...

اگر ما انگلیسی منی دانیم، به کمک • 
طراحی و نقاشی با ما ارتباط برقرار کنید

مهربان باشید و به ما احترام بگذارید• 
با کار و لبخند خود، به ما نشان دهید که • 

احساس صمیمانه ای نسبت به ما دارید
معرفی کالسهای مکامله ی زبان انگلیسی• 

یافنت خانه: 
چگونه در جهان متغیر احساس تعلق کنیم

خانه ی محله ی نورت شور و
مرکز اجتماعی جان بریتویت

چرا خانه مهم است
گفتگوی گروهی ساملندان ایرانی # 1 – 27 اکتبر 2010

برنامه ی گفتگوی ساملندان
طراحی و هماهنگی از سوی:

Finding Home
How to Belong in a Changing World

™

پشتیبان مالی: میزبانان: میزبانان: 

میزبانان: 

www.findinghome.ca
www.jbcc.ca

www.nsnh.bc.ca
www.uwlm.ca



«مهم است که مشکلهای بزرگی مانند افسردگی و 
تنهایی را با کسان مورد اعتمادمان در میان بگذاریم زیرا 

ما می توانیم به یکدیگر کمک کنیم.»

سودهای محرمانه نگاه 
داشنت مشکلها...

دلم می خواهد شادی هایم را با دیگران • 
تقسیم کنم، نه اندوه یا مشکلهایم را

اگر مشکلم را با دوستان در میان بگذارم • 
باعث ناراحتی آنها می شوم

اگر دشمنامن بدانند که • 
من مشکل دارم خوشحال می شوند

مردم در باره ی مشکل • 
من پشت سرم حرف می زنند

اگر مشکلم را با فرد نامناسبی در میان • 
بگذارم همه چیز بدتر خواهد شد

زیانهای خصوصی نگاه داشنت 
مشکلها...

دچار افسردگی می شوم• 
احساس تنهایی می کنم• 
سردرد می گیرم• 
سالمتیم به مخاطره می افتد• 
از آنرو که کمکی دریافت منی کنم • 

مشکلم بدتر می شود

انسانهای قابل اعتماد...
رازنگاهدار هستند و رفتار خوبی دارند• 
مهربان، راستگو و مؤدب هستند• 
در باره ی ما قضاوت منی کنند• 
خوب و بد را می پذیرند• 
چیزها را تنها سیاه و سفید منی بینند – • 

آنها می توانند خاکستری را هم ببینند
به وعده ی خود وفا می کنند• 
با رویکردی مثبت برخورد می کنند• 

مردم غیرقابل اعتماد...
دروغ می گویند و به قول خود پایبند نیستند• 
رفتاری متکبرانه، مملو از بدگمانی و سوء ظن دارند• 
غیبت می کنند و راز نگاهدار نیستند• 
با رویکردی منفی برخورد می کنند• 
حس غریزی شما می گوید • 

که به آنها اعتماد نکنید

«به خوبی زیسنت در کنار دیگران یعنی ایجاد اعتماد به 
شکل گام به گام، از راه احترام گذاشنت و احترام دیدن، 

مهربانی، درستکاری و عشق.»

به خوبی با دیگران زیسنت یعنی...
راحت و آسوده هستم• 
شادمان تر هستم و فرزندامن نیز از • 

من لذت بیشتری می برند
می توامن کمک بیشتری به فرزندامن بکنم• 
نیرو دارم که به دیگران کمک کنم• 
احساس سالمت بیشتری می کنم• 

با دیگران مشکل داشنت یعنی...
بی خوابی می کشم• 
ناراحت هستم• 
احساس تنهایی می کنم چون • 

دیگران از من کناره می گیرند

برای خوب زیسنت...
ما پیشنهاد می کنیم که...

پول پس انداز کنیم• 
کار خوبی پیدا کنیم• 
به یک دیگر کمک کنیم• 
به کودکان کمک کنیم• 
آشپزی کنیم و با هم شام بخوریم• 
یاد بگیریم که خود و دیگران را • 

دوست بداریم
در مورد دیگران پیش داوری نکنیم • 

و به آنان ظنین نشویم
صحبتهای خود را بسنجیم و از اشاره ها و • 

حرکتهای بدنی خود آگاه باشیم
با رعایت ارزشهای خود، با درستکاری • 

زندگی کنیم
صادق باشیم – دروغ مادر • 

همه ی گناهان است

«مهربانی درونی خود را در چهره و در برق چشمها نشان 
می دهد. با دقت نگاه کنید، به اشاره ها و زبان بدنی 

توجه کنید، به احساسهای خود اعتماد کنید و وقت 
بگذارید. آنگاه در خواهید یافت که می توانید به طرف 

مقابل اعتماد کنید.»

راهنمایی های ما برای...
خود-دوستی...

من به خودم همان اندازه دوستی • 
و عالقه می ورزم که به دیگران

من خودم را دوست دارم اما خود را • 
برتر از دیگران منی پندارم

من ارزشها را رعایت می کنم – هر گاه به • 
دیگران بخشش می کنم احساس خوبی در 

باره ی خودم پیدا می کنم
من هر روز خدا را سپاس می گزارم • 

و از زندگی خود قدرشناسی می کنم
به خودم احترام می گذارم و خودم را می پذیرم• 
رویکرد مثبتی دارم• 

دوست داشنت دیگران...
به دیگران کمک می کنم• 
خانواده و دوستامن را برای شام مهمان می کنم• 
از دوستان و خانواده حمایت می کنم• 
راستگو، مؤدب و فروتن باشیم• 
با نگاه کردن عمیق و با مهربانی • 

ارتباط برقرار کنیم
دیگران را بپذیریم – یادمان • 

باشد که هر گلی خاری دارد
ببخشیم و فراموش کنیم• 
لبخند بزنیم، سالم کنیم • 

و حال دیگران را بپرسیم
بخشی از زندگی دوستان و خانواده • 

باشیم، با آنها یگانه باشیم

«خدا دو دست به ما هدیه داد. یکی 
برای دوست داشنت خود و دیگری برای 

دوست داشنت دیگران.»
ــــ مشارکت کنندگان در گفتگو

یافنت خانه: 
چگونه در جهان متغیر احساس تعلق کنیم

خانه ی محله ی نورت شور و
مرکز اجتماعی جان بریتویت

چگونه با دیگران زندگی کنیم
گفتگوی گروهی ساملندان ایرانی # 2 – سوم نوامبر 2010

برنامه ی گفتگوی ساملندان
طراحی و هماهنگی از سوی:

Finding Home
How to Belong in a Changing World

™

پشتیبان مالی: میزبانان: میزبانان: 

میزبانان: 

www.findinghome.ca
www.jbcc.ca

www.nsnh.bc.ca
www.uwlm.ca



«وقتی به کانادا می آییم، بیگانه هستیم. باید وقت 
بگذاریم، سازگاریهای زیادی را در خود به وجود بیاوریم 

تا احساس کنیم که کانادا خانه ی ماست.»

استراتژی های ما...
به محیط جدید پیرامومنان 

خو بگیریم...
بدامن که این کار زمان می برد• 
خود را با رفنت به خرید یا • 

شنا کردن سرگرم کنم
به موسیقی گوش کنم• 
با دیگر ساملندان ایرانی به دیدن • 

برنامه های مختلف بروم
به دیگران کمک کنم، کارهای داوطلبانه • 

کنم و مردم را دوست بدارم
مقررات راهنمایی کانادا را رعایت کنم• 
زبان انگلیسی و فرهنگ محلی را بیاموزم• 
کالس بگیرم یا مسافرت کنم• 
تالش کنیم که به رؤیاهایمان دست یابیم• 

چیره شدن بر رویکردهای 

منفی مانند...
سوءظن داشنت و بدگمان بودن• 
فکرهای بد در سر پروراندن• 
نق زدن و شکایت کردن• 

پرورش رویکرد مثبت...
زیبایی های پیرامون خود را می بینم• 
احساس خوش اقبالی و سپاس دارم• 
مسؤلیت بر عهده می گیرم• 
قدر چیزهای موجود را می دامن• 
به خاطر دارم که شادمانی از درون آغاز • 

می شود و به دیگران گسترش می یابد

دعوت ما...
«در کرانه ی یک رودخانه ی محلی به ما • 

بپیوندید و ما آواز لب کارون را با هم 
می خوانیم و از با هم بودن لذت می بریم!»

«رود کارون در جنوب ایران برای ما مناد 
مهمی از خانه است. این رود زیباست و 

به ما یادآوری می کند که همه ی جهان را 
دوست بداریم.»

ــــ مشارکت کنندگان در گفتگو

«آزادی بهترین چیز است  و آن را با هیچ چیز دیگری 
معامله منی کنم.»

ما ایران را ترک کردیم...
برای اینکه می خواستیم...

فرزندامنان را ببینیم• 
از خدمات بیشتری که به ساملندان داده • 

می شود بهره ببریم
آزادی داشته باشیم• 

ما برای زیسنت در کانادا...
ترک کردیم...

دوستان، خانواده و خانه ی خود را• 
کسانی که به اشان اتکا می کردیم• 
شغل و موقعیت خود را• 
امتیازهای حتصیلی خود را• 

در کانادا...
ما کشف کرده ایم ..

آزادی و برابری• 
دولتی که از ساملندان مراقبت می کند• 
صلح و نبود جنگ• 
فرصتهای بیشتر• 

چالشهای ما...
ندانسنت زبان و سیستم• 
نداشنت کار یا پیدا نکردن • 

در رشته ی خود
احساس بیگانگی• 
دلتنگی برای دوستان، خانواده و ایران• 
تنهایی، اضطراب و افسردگی• 

برطرف کردن تضادهای درونی
کانادا را به جای ایران خانه ی خود 

پنداشنت...
به یاد می آورم که هر جا هستم • 

آسمان همان رنگ است
تصمیم می گیرم که می خواهم در اینجا • 

زندگی کنم و از امروز خود لذت ببرم
کانادا را همچون خانه ی • 

دوم خود می نگرم
به خاطر دارم که به ایران عشق می ورزم، • 

اما در آجنا آزادی وجود ندارد

داشنت منادی از خانه 
به ما کمک می کند که...

در جان و تن خود احساس آرامش کنیم• 

به یاد بیاوریم که به دیگران کمک کنیم• 

احساس خوبی داشته باشیم• 

معنی گرا باشیم و هدفمند باشیم• 

«توانایی ما برای سازگاری با کانادا بستگی به 
کوِه  دیدگاه و شیوه ی رفتارمان دارد. می توانیم شِ

کنیم و بدگمان باشیم یا می توانیم زیبایی 
پیرامون خود را ببینیم.»

یافنت خانه: 
چگونه در جهان متغیر احساس تعلق کنیم

خانه ی محله ی نورت شور و
مرکز اجتماعی جان بریتویت

چگونه در کانادا خانه ای بر پا کنیم
گفتگوی گروهی ساملندان ایرانی # 3 – دهم نوامبر 2010

برنامه ی گفتگوی ساملندان
طراحی و هماهنگی از سوی:

Finding Home
How to Belong in a Changing World

™

پشتیبان مالی: میزبانان: میزبانان: 

میزبانان: 

www.findinghome.ca
www.jbcc.ca

www.nsnh.bc.ca
www.uwlm.ca


