
«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
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