
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
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