


تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا
زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا
در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا
زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا
به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت
 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )250( 201  2020 021  9130  2929



چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی 
به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـــا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال



دریافت وقت مشاوره اولیه  
مرحله اول
در این مرحله کافی اســت تا با یک تماس تلفنی و یا پر کردن فرم ارزیابی در ســایت، یک وقت مشاوره از کارشناسان ما دریافت 

کنید. 

تنظیم قرارداد
مرحله دوم
بعد از تشــریح کامل شرایط و خواسته های شما، راهنمایی های الزم از طرف کارشناس به شما داده خواهد شد و با عقد قرارداد، 

فرآیند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا آغاز می شود.

دریافت مدارک اولیه  
مرحله سوم
پس از تحویل مدارک به کارشناســان تراســت، در حالی که با خیالی آسوده به ســایر کارهای خود می رسید، مطمئن هستید که 

کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند. 

معرفی فهرست دانشگاه ها   
مرحله چهارم

در این مرحله با توجه به شرایط شما فهرستی از دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار شما قرار می گیرد. 

اپالی دانشگاه های کانادا و ارسال مدارک
مرحله پنجم

در این مرحله، فرم های مورد نیاز دانشگاه مورد نظر شما تکمیل و به همراه مدارک برای دانشگاه ارسال خواهند شد. 

پرداخت شهریه و سایر هزینه ها  
مرحله ششم
پس از اخذ پذیرش تحصیلی، شهریه دانشگاه پرداخت می شود. نکته جالب توجه این است که کارشناسان با تجربه تراست می توانند 

با توجه به رزومه تحصیلی و شرایط شما، بیشترین مقدار ممکن از بورسیه های تحصیلی را برای شما دریافت کنند. بنابراین، ممکن 

است نیاز به پرداخت شهریه در ترم های بعدی نداشته باشید.

دریافت نامه پذیرش 
مرحله هفتم

در این مرحله نامه پذیرش از دانشگاه در دستان شماست. به شما تبریک می گوییم! آماده تحصیل در کانادا شوید.

دریافت ویزای تحصیلی 
مرحله هشتم
در نهایت، با توجه به دریافت نامه پذیرش از دانشگاه، برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدامات الزم برای شما انجام می شود. 
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تحصیل در کانادا
با تراست



متناسب بودن سابقه کاری و تحصیالت با شغل مورد نظر

داشتن تمکن مالی هزینه حداقل شش ماه زندگی در کانادا

تسلط به زبان انگلیسی )آیلتس جنرال حداقل 5.5( یا زبان فرانسوی

دریافت کد LMIA برای مشاغلی که به این کد نیاز دارند

مراحـل اخـذ پـذیـرش ویزای کاری کانـادا

حداقل شرایط الزم برای اخذ ویزای کـاری کانـادا

کـانادا
ویــــزای کـــــاری



دریــافت وقـت مشـــاوره اولیـــه
مرحله اول

در این مرحله کافیست با مراجعه به وب سایت تراست، در تاریخ و روز انتخابی خودتان وقت مشاوره رزرو نمایید.

عقـــد قـــرارداد
مرحله دوم
بعد از تشریح کامل شرایط و خواسته های شما، راهنمایی های الزم از طرف مشاورین به شما داده خواهد شد. با عقد قرارداد، فرآیند 

اخذ پیشنهاد شغلی و ویزای کاری شما آغاز می شود.

آمــاده ســازی مــدارک اولیــه     
مرحله سوم
با راهنمایی وکالی مجرب تراست، رزومه، کاورلتر و سایر مدارک به صورت حرفه ای تنظیم می گردد. حاال می توانید با اطمینان خاطر به 

سایر کارهای خود برسید!

جستجـوی فرصـت شغـلی منـاسب 
مرحله چهارم
در این مرحله کارشناسان تراست متناسب با رزومه شما به دنبال فرصت شغلی مناسب خواهند بود. یافتن فرصت شغلی مناسب نیازمند 

اشراف کامل بر نیاز روز بازار کار کانادا و همچنین مشاغل مورد نیاز شهرهای مختلف می باشد.

آمـادگی جهـت مصـاحبه با کـارفرمـا  
مرحله پنجم
در این مرحله کارشناسان تراست در طی جلسه ای، جهت آمادگی بهتر شما توصیه های الزم از جمله سواالت متداول مصاحبه شغلی، 

نحوه پوشش، اطالعات شرکت موردنظر و... را به شما ارائه خواهند.

تنظیـم جلسـه مصـاحبه با کـارفرمـا 
مرحله ششم
پس از ارائه توصیه های الزم، زمان جلسه مصاحبه شغلی تنظیم می شود. نگران نباشید! در صورت عدم اخذ تایید از جانب کارفرما فرصت 

شغلی دیگری توسط کارشناسان تراست به شما معرفی خواهد شد.

 LMIA اخـذ مجـوز
مرحله هفتم

در این مرحله وکالی تراست با تهیه مدارک مورد نیاز به کمک کارفرما اقدام به اخذ مجوز LMIA خواهند نمود.

اخـذ ویـزای کـاری
مرحله هشتم
حال به مرحله ای  رسیدیم که روزها و ماه ها انتظارش را می کشیدید! پس از اخذ مجوز LMIA اقدامات الزم جهت اخذ ویزای کاری شما 

و همچنین ویزای همسر و فرزندانتان انجام خواهد شد.
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دریافت مشاوره اولیه  
مرحله اول
روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روش ها، پیچیدگی های خود را دارا هستند. مشاوره با 

وکیلی خبره برای شما در انتخاب بهترین مسیر مفید خواهد بود.

تنظیم قرار داد
مرحله دوم
پس از دریافت مشاوره و انتخاب بهترین روش متناسب با اهدافتان می توانید با تنظیم یک قرارداد، تمامی مراحل انجام کار را برای 

اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به کارشناسان مجموعه تراست بسپارید.

دریافت مدارک اولیه  
مرحله سوم
با توجه به برنامه سرمایه گذاری انتخاب شده، مدارک درخواستی و حداقل سرمایه اعالم شده نیز ممکن است متفاوت باشد. مدارکی 

مانند تجربه کار مدیریتی، برخورداری از حداقل دارایی تعیین شده در برنامه سرمایه گذاری مورد نظر و نیز، مدارک مرتبط با ارزش دارایی 

های نقدی، از جمله این مدارک هستند.
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با تراست
سرمایه گذاری در کانادا



ارائه درخواست سرمایه گذاری و دریافت دعوتنامه  
مرحله چهارم
برای سرمایه گذاری در کانادا، نیاز است تا ابتدا اظهار عالقه مندی و یا به اصطالح Expression of interest انجام شود. در ادامه، با 

توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعالم شده متقاضی، یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری )ITA( از طرف اداره مهاجرت 

برای شما صادر می شود.

تهیه پروپوزال برای کسب و کار
مرحله پنجم
از آنجایی که نیاز است تا در بیزنس پلن پیشنهادی با جزئیات به برنامه های آتی کسب و کار مانند تعداد کارمندان، مبلغ سرمایه گذاری 

و پیش بینی های آتی برای رشد کسب و کار نیز اشاره شود، کارشناسان با تجربه تراست به خوبی در تهیه این طرح پیشنهادی، شما را 

یاری خواهند کرد

ارسال مدارک به همراه ارائه بیزینس پلن   
مرحله ششم
در این مرحله طرح پیشنهادی به همراه مدارک  و تاییدیه های مالی مورد نیاز به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود و مکاتبات الزم به 

وسیله وکیل مهاجرتی تراست صورت می گیرد.

امضای توافق نامه عملکرد
مرحله هفتم
بعد از ارزیابی مدارک و تأیید طرح پیشنهادی، از داوطلب سرمایه گذاری در کانادا درخواست می شود تا یک توافق نامه اجرای تعهدات 

کسب وکار با اداره مهاجرت به امضا برساند. 

دریافت نامه حمایتی  
مرحله هشتم

 Letter of( و یا یک تأییدیه )letter of support( بعــد از امضای توافق نامه، یک نامه حمایتــی

Confirmation( از طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود. 

ارائه درخواست صدور ویزا  
مرحله نهم

با توجه به نامه حمایتی صادر شده، برای اخذ مجوز کاری موقت، جهت سرمایه گذاری در کانادا اقدام 

خواهد شد. تمامی مراحل اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به عهده کارشناسان مجرب در تیم تراست 

است تا شما هیچ گونه دغدغه ای از این بابت نداشته باشید.

دریافت ویزا 
مرحله دهم

در نهایت، ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.
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11راهنمای تازه واردان به ونکوور

مقدمه

ایــن راهنمــا پاســخی اســت بــه نیازمنــدی هــای متنــوع افــراد تــازه وارد بــه کانــادا. در ایــن راهنمــا گفتگــوی 
بیــن تــازه واردان و ســاکنان قدیمــی را مــی خوانیــد و عــالوه بــر گشــت گــذار در شــهر و مشــخص شــدن 

خدمــات کلیــدی، مــی توانیــد موقعیــت هــای داوطلبانــه را نیــز پیــدا کنیــد.

ایجاد راهنما

این راهنما به عنوان بخشی از برنامه خالقانه جوامع استقبال کننده است که توسط شهر ونکوور و با همکاری 
شرکای اجتماعی ایجاد شده است.

درون مایه راهنما

کتاب شامل سه فصل اصلی )مردم، محله ها و ایجاد ارتباط، خدمات و منابع( است.



12راهنمای تازه واردان به ونکوور

نقشه شهر ونکوور

این نقشــه مراکز اجتماعی، خانه ها، مکان های خانوادگی، تاالر شــهر، مرکز دوســتی بومیان و مسیرهای حمل و 
نقل اصلی ونکوور را نشان می دهد.

اگــر بــه کلمــه جامعــه) community( نــگاه کنیــد، "وحــدت)unity(" را خواهیــد یافــت و ایــن ارزش اصلــی 
جامعــه مــا اســت. وحــدت بــرای همه ســت تــا شــناخته شــوند و بــه آن رســمیت دهنــد.

سوزان تاتوش 	



13راهنمای تازه واردان به ونکوور

فصل اول: مردم

تــازه واردهــا بــه دلیــل هویــت و غنــای فرهنگــی منحصــر بــه فــردی کــه بــا خــود بــه ارمغــان می آورنــد باعــث 
تقویــت جامعــه می گردنــد. اگــر ایــن را بــه خاطــر بســپارید، مــی توانیــد از زندگــی موفــق تــری در ونکــوور 

یعنــی خانــه جدیــد خــود لــذت ببریــد.

جکی اسامب، اصالتا کامرونی و در حال حاضر ساکن ونکوور 	



14راهنمای تازه واردان به ونکوور

دیدگاه بومیان کانادا

ویــد گرانــت یکــی از اعضــای شــورای منتخــب جمعیــت مســکوام اســت. او رئیــس مشــترک پــروژه گفتگــوی 
ــرد. او عضــو هیئــت پلیــس  ــع بومــی و مهاجــر ایجــاد ک ــن جوام ــری را بی ــط قوی ت ــه رواب ــود ک ــوور ب ونک
ونکــوور، هیئــت گردشــگری بومــی BC و هیئــت مدیــره موسســه Laurier  و دیگــر ســمت ها اســت. ویــد، 

همســرش موریــن و دو فرزنــدش، الــی و ایســال، در منطقــه حفاظــت شــده مســکوام زندگــی مــی کننــد.

پذیرایی از تازه واردان به شهرمان

ــود کــه در دهــه  ــا مهاجــران جدیــد بــه صــورت مســتقیم اســت. پدربزرگــم مهاجــر چینــی ب ارتبــاط مــن ب
ــر  ــن دخت ــادری م ــزرگ م ــرد. مادرب ــود ازدواج ک ــان ب ــه از بومی ــم ک ــا مادربزرگ ــوور آمــد و ب 1930 بــه ونک
ــرای  ــود و ب ــرای آنهــا چقــدر ســخت ب ــود. مــن می دانــم کــه ب ــواده ای از مهاجــران نروژی-اســکاتلندی ب خان
مــردم کــه ازدواج و تفــاوت فرهنگــی آنهــا را بپذیرنــد. بنابرایــن راه غلبــه بــه آن را کــه درک تاریــخ و فرهنــگ 
یکدیگــر و بــه اشــتراک گذاشــتن آنهــا اســت، مــی دانــم. ایــن کار واقعــًا ســوء تفاهــم هــا را کاهــش مــی 
دهــد و بــی اعتمــادی ای را کــه بومیــان دارنــد کاهــش مــی دهــد. مــن فکــر مــی کنــم کــه تعامــل بومیــان بــا 
مهاجــران، بــه ویــژه کانادایــی هــای جدیــد مهــم اســت، بنابرایــن همــه مــا تاریــخ یکدیگــر را درک مــی کنیــم 

و مــی خواهیــم ایــن مــکان را بــه مکانــی بهتــر بــرای زندگــی تبدیــل کنیــم.
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استقبال از تازه واردان

مـن بـه عنـوان بومـی جـوان، رهبـر ماسـکوام، از هـر فرصـتی بـرای اسـتقبال از مـردم در قلمرومـان اسـتقبال  	
مـی کنم.

ما می خواهیم از مردم همانطور استقبال کنیم که اجداد ما از اولین مهاجران اروپایی استقبال کردند. 	

مـا می خواهیـم مـردم بداننـد کـه در قلمـرو مـا از آنهـا اسـتقبال خواهـد شـد و اگـر کمـی در مـورد تاریـخ مـا  	
بداننـد لـذت خواهیـم بـرد زیـرا االن تاریـخ مـا تاریـخ انهـا نیـز مـی باشـد.

یادگیری سرگذشت

ــد.  ــان بیاموزن ــورد بومی ــی بیشــتر در م ــد و کم ــردم از فرصــت اســتفاده کنن ــه م ــدوارم ک ــًا امی ــن واقع م
کانــادا تاریــخ هــای متفــاوت بــا شــیوه هــای خوانــش بســیار متفاوتــی دارد کــه بــه انــدازه کافــی بــه آن 
پرداختــه نشــده اســت یــا بــه انــدازه کافــی بــه صــدای بومیــان گــوش داده نشــده اســت. بومیــان از مــردم 
مــی خواهنــد کــه تاریخشــان را بیاموزنــد و بفهمنــد کــه مــا از کجــا آمــده ایــم و چــرا اینجــا هســتیم و چــه 

مــدت در اینجــا هســتیم.
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دیدگاه های بومیان شهرنشین

ســوزان تاتــوش مدیــر اجرایــی مرکــز دوســتی بومیــان ونکــوور و یکــی از اعضــای موســس شــورای اجرایــی 
بومیــان متــرو ونکــوور اســت. او رئیــس مشــترک پــروژه گفتگوهــای ونکــوور بــود کــه باعــث تقویــت روابــط 
بیــن جوامــع بومــی و مهاجــر شــد. او در ســال 2013 جایــزه شایســتگی مدنــی شــهر ونکــوور را بــه خاطــر 
کمک هــای فراوانــش بــه جوامــع دریافــت کــرد و در حــال حاضــر عضــو کمیتــه مشــورتی مــردم بومــی شــهری 

شــهر اســت.
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جامعه بومیان شهری

جامعــه بومــی شــهری حــدود 3 درصــد از جمعیــت ونکــوور را تشــکیل مــی دهــد. جامعــه ای بســیار متنــوع 
کــه جــز بومیــان اســت. آن هــا افــرادی هســتند کــه شــان خــود را دارنــد. شــانی کــه افــراد مهاجــر و کســانی 

کــه از اطــراف جهــان بــه کانــادا مهاجــرت می کننــد از آن برخــوردار نیســتند.

ارزش های فرهنگی

مهم تریــن چیــز جامعــه اســت. اگــر بــه کلمــه جامعــه community نــگاه کنیــد، "وحــدت‘unity’" را خواهیــد 
یافــت و ایــن ارزش اصلــی جامعــه مــا اســت. »وحــدت« بــرای همــه ا ســت و بایــد بخشــی از آن باشــند و  

بــه رســمیت شــناخته شــوند.

مرکز دوستی بومیان

ــرای بومیــان  ــزرگ هســتیم. نقــش مــا ایــن اســت کــه محیطــی را ب ــواده ب  مــا اینجــا بخشــی از یــک خان
شهرنشــین  فراهــم کنیــم تــا فرهنــگ خــود را حفــظ کننــد، در آواز و رقــص ســنتی خــود شــرکت کننــد و بــا 

مــردم مالقــات داشــته باشــند.

مــا بومیان همیشــه اینجا بوده ایم تا به تازه  واردهــا خوش آمد بگوییم. یکی از چیزهایی که تازه 
واردها باید یاد بگیرند این است که کلیشه هایی را که در فیلم های سینمایی دیده اند فراموش 
کنند. در مورد بومیان اینجا به ندرت در کتاب های درسی و تاریخی یاد شده است و به شخصه 

عاشق این موقعیت هستم که بتوانم جامعه خود و افراد آن را به شما معرفی  کنم.
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در ستایش تنوع

وانتینــگ کــو در 16 ســالگی بــه عنــوان دانشــجوی بیــن المللــی از چیــن بــه ونکــوور مهاجــرت کــرد. حــاال 12 
 triple platinum ســال بعــد، او خواننــده ای بــا شــهرت جهانی ســت. آلبــوم فعلــی کــه او بــر آن کار میکنــد
in Asia اســت. وانتینــگ اولیــن "ســفیر گردشــگری کانــادا" در نظــر گرفتــه شــده اســت. او کــه خواننــده/

ــه زبانهــای مانداریــن و انگلیســی اســت، متعهــد و مشــتاق اســت کــه هــر دو فرهنــگ را از  ــه ســرا ب تران
طریــق موســیقی بــه یکدیگــر پیونــد دهــد.

اولین بار به کانادا امدم

من در 16 سالگی و در حالی که زبان انگلیسیم خیلی ضعیف بود، به ونکوور نقل مکان کردم. مادربزرگ من در 
جوانی فوت کرد و مادرم در این شــرایط ســریع بالغ شــد. بنابراین فکر کرد من هم می بایست سریع بالغ شوم، 
به همین منظور مرا به کانادا فرســتاد. او احســاس کرد که اگر این اتفاق در ســن 16 ســالگی برای من بیفتد 
خوب اســت. بنابراین من به اینجا آمدم و شــروع به یادگیری زبان انگلیســی کردم. فرهنگ، طرز فکر اینجا و 

خلق خوی اینجا بسیار متفاوت است و مدتی طول کشید تا سازگار شوم.
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پایبندی به هر دوفرهنگ

ـی و نیــم کاناداـیـی مــی بینــم. ایــن کــه بــا هــر دو فرهنــگ در ارتبــاط باشــی                مــن خــودم را نیــم چیـن
ـی ا ســت. رویاـی

اهداف من

ــه یکدیگــر مرتبــط می کند.فکــر مــی کنــم  مــن قصــد دارم پــل واصلــی باشــم کــه مــردم و فرهنگ هــا را ب
بســیاری از دوســتانم در چیــن، کانــادا را بســیار دوســت دارنــد و وقتــی کانــادا را تبلیــغ مــی کنــم و عکــس 
مــی گــذارم، چیزهــا را از چشــمان مــن مــی بیننــد. مــن دوســتان کانادایــی زیــادی دارم کــه مــرا بــه عنــوان 
یــک هنرمنــد یــا دوســت دوســت دارنــد و مــی خواهنــد دربــاره چیــن بیشــتر بداننــد. بنابرایــن احســاس مــی 

کنــم کــه در اینجــا کار خوبــی انجــام مــی دهــم و مــی خواهــم بــه ایــن کار ادامــه دهــم.

نصیحت من

فکــر مــی کنــم بچــه هــای آســیایی زیــادی هســتند کــه بــرای رفتــن بــه مدرســه بــه کانــادا مــی آینــد. آنهــا 
مــی خواهنــد بــا مــدرک بازرگانــی یــا مــدرک پزشــکی فــارغ التحصیــل شــوند. ایــن کاری بــود کــه مــادرم از 
مــن مــی خواســت و مــن هــم همیــن کار را کــردم. مــن بخاطــر او لیســانس تجــارت گرفتــم امــا ایــن بــرای 
مــن نبــود. ایــن بــرای او بــود. ایــن رویــای مــن نبــود ولــی مجبــور شــدم آن را بــه او بدهــم تــا بتوانــد بــه 
مــن اجــازه دهــد کارم را انجــام دهــم. او امــروز بــه مــن بســیار افتخــار مــی کنــد. اکنــون، مــن مــی خواهــم 
بــه بچــه هــای دیگــر الهــام بخشــم. اگــر مــی خواهیــد هنرمنــد باشــید، هنرمنــد باشــید. اگــر بــه شــدت بــاور 
داریــد کــه ایــن اســتعداد را در خــود داریــد، رویــای خــود را دنبــال کنیــد و بــه آن شــخصی تبدیــل شــوید 

کــه مــی خواهیــد باشــید.
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مشارکت جوانان

ــادا آمــد و اکنــون دانشــجوی دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا  میــگل تســتا در 17 ســالگی از فیلیپیــن بــه کان
ــام Project Buddy را توســعه داد. ــه ن ــان مهاجــر ب اســت. او پــس از شــرکت در citizenU، برنامــه جوان

احساسات ابتدایی من در اینجا

وقتی برای اولین بار به ونکوور آمدم، خیلی تنها بودم. اصال دوستی نداشتم و با مادرم تنها بودم، مادرم آینده 
بهتری را برای من می خواست.

چگونگی مشارکت و درگیر شدن من

مــن بــه گــروه مرکــز اجتماعــی پیوســتم: شــورای جوانــان کیالرنــی. در ابتــدا برایــم ترســناک بــود. منظــورم 
ایــن اســت کــه مراکــز اجتماعــی بــرای مــن مفهومــی بیگانــه بودنــد. آنهــا همــه چیــز دارنــد، برخــی حتــی 
مهدکــودک یــا اســتخر شــنا هــم دارنــد. ایــن چنیــن مــواردی را در همــه کشــورها نداریــم. مــن مــی خواســتم 
کار داوطلبانــه کنــم و متوجــه شــدم کــه وقتــی هیــچ یــک از افــراد را نمی شناســید و میخواهیــد کــه بــه آن 
جمــع وارد شــوید، نگــران هســتید کــه مــردم شــما را قضــاوت کننــد، مخصوصــًا جوانــان. امــا بــا وجــود اینکــه 
زیــاد صحبــت نمی کــردم و تعامــل نداشــتم و از نظــر اجتماعــی کمــی بی دســت و پــا بــودم، بــاز احســاس 

می کــردم پذیرفتــه شــده ام.
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مشــارکت کردن راحت تر از چیزی بود که فکر می کردم. ابتکارات و خالقیت های جوانان واقعًا این شــهر را به 
ـی بهتــر تبدیل کرده اســت. وقتی شــهر به جوانان خود بــا حمایت مالی از آنها اعتمــاد می کند - نه فقط  مکاـن
برای گسترش آگاهی، بلکه در جهت ایجاد کردن - شما آن را جدی می گیرید. پیشرو بودن در امور اجتماعی 
 Project Buddy چیزی بود که من را ترغیب کرد تا به دانشــگاه بروم. من شــروع کردم به فعالیت جدی تر که

نتیجه آن بود.

نصیحت من به دیگر جوانان

مانــدن در منطقــه ی آســایش خــود کار راحتــی اســت امــا اگــر از کاوش بترســید تکامــل پیــدا نمــی کنیــد. 
وقتــی از منطقــه آســایش خــود خــارج مــی شــوید، کاوش مــی کنیــد و در خــود غوطــه ور مــی شــوید و 
ایــن کیفیــت بهتــری از زندگــی اســت. فقــط پــرش را انجــام دهیــد. اگــر دســت دراز کنیــد، بــرای شــما آمــاده 

اســت. مــن شــعار دانشــگاهم را دوســت دارم: "همــه چیــز بــه تــو بســتگی دارد."

و در ادامه 

اکنون احساس می کنم بخش زنده ی از شهر هستم. درگیر بودن در برنامه جوانان نقطه عطفی 
بود که متوجه شدم به ساختن شهری بهتر کمک می کنم. وقتی داوطلب می شوید، وقتی سعی 
می کنیــد کمــک کنیــد، فقط منفعالنه موضوع را در یک شــبکه اجتماعی »الیک« نمی کنید، شــما 

کسی هستید که مطمئن می شوید واقعًا کاری در مورد آن انجام داده اید.
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ناتوانی، دسترسی و مشمولیت

ــه  ــراه همســر و پســر کوچکــش ب ــه هم ــًا اهــل پکــن چیــن اســت، 10 ســال پیــش ب کارل دای کــه اصالت
ونکــوور نقــل مــکان کــرد. او تنهــا 40 درصــد تشــخیص شــنوایی دارد امــا بــا ایــن وجــود همچنــان بــا نمــره ای 
ممتــاز از موسســه فنــاوری )BC )BCIT فــارغ التحصیــل شــد. او در حــال حاضــر نماینــده خدمــات مالــی در 

Vancity Credit Union اســت.

از چین تا ونکوور

 ابتــدا بــه عنــوان بازدیدکننــده آمــدم و فکــر کــردم "چــه شــهر زیبایــی"، همــه جــا سرســبز اســت و مــردم 
خــون گــرم هســتند. مــن و همســرم تحقیــق کردیــم، درخواســت دادیــم و در عــرض ســه ســال نقــل مــکان 
کردیــم! ایــن یــک شــوک بــود. وقتــی مســافر هســتید فقــط لــذت مــی بریــد امــا وقتــی ســاکن مــی شــوید 
ســازگاری بــا سیســتم، فرهنــگ و زبــان متفــاوت ســخت اســت. مــن نمــی دانســتم کــه مشــکل شــنوایی 
دارم تــا اینکــه پزشــکم در اینجــا تشــخیص داد کــه فقــط 40 درصــد شــنوایی دارم. ناراحــت بــودم امــا نمــی 

خواســتم اجــازه بدهــم کــه متوقــف شــوم. مــن از نظــر روحــی بســیار قــوی هســتم.



23راهنمای تازه واردان به ونکوور

بازگشت به مدرسه

در چیــن مدیــر ســرمایه گــذاری مالــی بــودم امــا زمانــی کــه بــه کانــادا آمــدم اعتبــارات حرفــه ای مــن در 
اینجــا معتبــر شــناخته نشــد. بنابرایــن، بــه مدرســه برگشــتم. بــا ایــن حــال، بــا مشــکل شــنوایی ام، همیشــه 
بــه مشــکالتی برمــی خــوردم .خوشــبختانه، مدرســه منابعــی داشــت کــه واقعــًا بــه مــن کمــک میکــرد. هــر 
معلمــی فرســتنده ای مــی پوشــید و گیرنــده هایــی را بــه مــن مــی دادنــد. بــه کمــک ایــن وســایل همــه حــرف 
هــای اســاتید را مــی شــنیدم. بــی نظیــر بــود. در نهایــت بــا وجــود ناتوانــی ام، بــا نمــره الــف فــارغ التحصیــل 

شــدم.

اولین شغل من

مدرســه مــرا بــه مرکــز توانبخشــی، گروهــی غیرانتفاعــی کــه بــا افــراد دارای معلولیــت کار مــی کردنــد، ارجــاع 
داد. آنهــا توانایــی هــای مــرا دیدنــد و دانــش حرفــه ای مــن را تشــخیص دادنــد. آنهــا مــرا تمریــن دادنــد و 
بــرای مصاحبه هــا آمــاده کردنــد. دو مــاه بعــد ســه مصاحبــه بــا Vancity Credit Union )یــک بانــک( داشــتم 
و آنهــا مــرا اســتخدام کردنــد. خیلــی هیجــان زده بــودم! و آنجــا بــود کــه احســاس کــردم باالخــره میتوانــم 
ــه کارمندانــی کــه  ــد کــه ب ــک سیســتمی را نصــب کردن ــردارم. در بان ــده ال شــغلی خــودم قــدم ب در راه ای

ناشــنوا هســتند، کمــک مــی کنــد.

توصیه به تازه واردان که ناتوانی دارند 

اجازه ندهید معلولیت شــما را از دســتیابی به رویاهایتان باز دارد. شــما باید زیرک باشید و قلبی 
مهربان، ذهنی قوی و رفتاری باز داشته باشید. زندگی چالش برانگیز و احتماال غیرمنصفانه است 

اما باید امیدوار بود و به دیگران انرژی داد.
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ایجاد رابط برای بانوان

ملیســا برونــز در ســال 2011 بــه همــراه همســر و فرزندانــش از فیلیپیــن بــه ونکــوور امــد. او فــارغ 
التحصیــل برنامــه ایجــاد رابــط بــرای زنــان از انجمــن منابــع مهاجــر اقیانــوس آرام )PARIS( اســت. او االن 

ســردبیر اولیــن روزنامــه سراســری فیلیپینی-کاناداـیـی کانــادا و داوطلــب Access Pro Bono اســت.

چرا کشور خود را ترک کردیم

مــا بــرای آینــده فرزنــدان خــود از فلیپیــن بــه اینجــا آمدیــم. می دانســتیم کــه بــا آمــدن بــه اینجــا 
ـی را بــرای فرزندانمــان فراهــم مــی کنیــم کــه در فلیپیــن نخواهنــد داشــت. شــخصا نمــی  فرصت هاـی
خواســتم آنهــا موانــع یــا درهایــی داشــته باشــند کــه بــه زور بــاز شــوند. بنابرایــن بــا نقــل مــکان بــه اینجــا 

ــم. ــدی دادی ــان فرصــت هــای جدی ــا و خودم ــه آنه ب
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موانع

در کانادا ، مدرک وکالت من به رســمیت شــناخته نمی شــد و برای وکالت باید معادل مدرک حقوق کانادایی را 
می گرفتم. فکر می کنم داشتن اعتماد به نفس و ذهنیت "من می توانم این کار را انجام دهم" کمک کننده 
من بود. می دانســتم که باید طرز فکر درســتی داشــته باشم، زیرا در غیر این صورت هرگز ادامه نخواهم داد. 

در حال حاضر در حال مطالعه برای امتحانات هستم و در دوره حل اختالف خانواده نیز ثبت نام کرده ام.

پند و اندرز برای دیگران

آمــوزش حیاتــی و مقاومــت در برابــر آن حماقــت اســت. اگــر واقعــًا مــی خواهیــد بــه جلــو حرکــت کنیــد، 
ایــن یکــی از مــواردی اســت کــه بایــد در نظــر بگیریــد. ایــن بینــش بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا امــورات 
و کاراهــای شــما پیــش بــرود. بعــد از ورود بــه کانــادا وارد برنامــه بورســیه تحصیلــی از کالجــی خصوصــی 
ــده  ــر بورســیه تحصیلــی را برن ــد بورســیه مــی دهــد. اگ ــرای مهاجــران جدی محلــی شــدم کــه هــر ســال ب

شــوید، مــی توانیــد دوره هــای مختلفــی را انتخــاب کنیــد.

تنها برای بانوان

ســه ماه پس از ورودم، برنامه ایجاد رابط را در انجمن منابع مهاجر اقیانوس آرام )PIRS( انجام دادم و اکنون 
رئیــس انجمــن فارغ التحصیالن دانشــگاه فیلیپین در BC هســتم. ما برنامه های توســعه حرفه ای برای زنان 

داریم. من عضو Spark Creations گروه توانمندسازی زنان هستم.

هویت شخصی

فروتنــی چیــزی بــزرگ در زندگــی مــن اســت. وقتــی بــه اینجــا آمــدم، ایــن چیــزی بــود کــه مــرا معقــول نگــه 
داشــت. اگــر ذهنیــت شــما محــدود شــده باشــد زندگــی نمــی توانــد چیــز بیشــتری بــه شــما بدهــد. شــما 
بایــد خــود را بــه ســطحی برســانید کــه بتوانیــد در کشــور خارجــی بیشــترین چیــزی را کــه مــی توانید داشــته 

باشــید، دریافــت کنیــد و آن را بــه بهتریــن نحــو پــس بدهیــد.
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استقبال از همه جنسیت ها و هویت های جنسی

کریــس موریســی، فعــال حقــوق بشــر و رهبــر گــروه هــای داوطلبانــه Rainbow Refugee و LEGIT، عمــری 
بــرای عدالــت اجتماعــی از جملــه کمــک بــه مهاجــران و پناهنــدگان هــم جنســگرا بــرای یافتــن خانــه ای امــن 
ــادا  ــادا تــالش کــرده اســت. او از پیشــگامان ایجــاد قانــون ازدواج همجنســگرایان در کان در ونکــوور و کان

اســت. اخیــرًا مــدال جوبیلــی المــاس بــه خاطــر کارهایــش بــه او اهــدا شــده اســت.

داستان من

هنگامی که در سال 1989 با همسرم که غیر کانادایی بود به اینجا آمدم، مجبور شدیم به جستجوی راه هایی 
بنشــینیم کــه بتوانیــم بــا هم بمانیــم. اینگونه بود که وارد این عرصه شــدم. در ســال 1992، در دادگاه فدرال 
شکایتی را با مفاد اتهام تبعیض بر اساس گرایش جنسی، خانواده و جنسیت ارائه دادم تا همسرم را مشمول 
اقامت در کانادا کنم. اما این پرونده هرگز به دادگاه نرفت زیرا اداره مهاجرت ابتدا به او اقامت دائم داده بود. 
ما به مدت 10 سال فعالیت سیاسی کردیم. بنابراین از سال 2002، اگر یکی از دو نفر کانادایی باشد، دیگری 
می تواند مورد حمایت قرار بگیرد و مقیم کانادا شود. ما برای پایان دادن به تبعیض علیه زوج های همجنس 

مبارزه کردیم و پیروز شدیم.
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LGBTQ وضعیت فعلی ونکوور درمورد

بــا گــذر زمــان بیشــتر بــه عظمــت کاری کــه انجــام دادیــم فکــر می کنــم. اینجــا واقعــا برایــم مثــل خانــه شــده 
اســت. وقتــی کــه در ســال 1990 بــازی هــای همجنســگرایان برپــا شــد، واقعــا احســاس خوبــی داشــتم. مــا 
ایــن آزادی را داریــم کــه همانــی باشــیم کــه هســتیم و بــا همســران خــود در خیابــان هــا قــدم بزنیــم و ابــراز 
محبــت کنیــم. امــا هنــوز راه درازی در پیــش داریــم. هنــوز خشــونت هایــی علیــه اعضــای جامعــه مــا وجــود 

دارد، امــا ایــن حــق را داریــم کــه بــه پلیــس گــزارش کنیــم.

برای افراد جویای پناهندگی

ــه مــی ترســند وجــود دارد. ایــن  ــه خان ــرای  افــراد lgbtq کــه از بازگشــت ب ــادا ب ــدن در کان ــرای مان راهــی ب
 Rainbow مهــم اســت کــه قبــل از رفتــن بــه اداره مهاجــرت بــرای جســتجوی وضعیــت پناهندگــی، بــا مــا در
Refugee تمــاس بگیرنــد، تــا بــا کمــک حقوقــی و گرفتــن وکیــل بــه شــما کمــک کننــد. زیــرا طبــق قانــون 
جدیــد، زمان بنــدی و رســیدگی]پرداخت ادعــا[ بــه قــدری کوتــاه شــده اســت کــه دریافــت اطالعــات اولیــه 
در اســرع وقــت بــرای آنهــا مهــم اســت. هنگامــی کــه شــخصی ادعــای پناهندگــی داد، رونــد بــه ســرعت 

پیــش مــی رود.

نصیحت من

 جامعه ونکوور الیه های زیادی دارد و نقطه ای برای شــروع خوب Qmunity )مرکز منابع عجیب 
و غریــب BC( اســت. آنهــا می توانند به شــما کمک کنند تا جامعه خــاص خود را از نظر فرهنگی، 

سیاسی و معنوی پیدا کنید.
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فرهنگ آموزی برای مردان

آشــوک پــوری، مهنــدس مکانیــک 69 ســاله، در ســال 1969 از کشــمیر، بــه کانــادا مهاجــرت کــرد. او عاشــق 
ســفر اســت و در MOSAIC بــرای کمــک بــه مهاجــران جدیــد بــرای ســازگاری بــا فرهنــگ، بــه صــورت داوطلــب 

مشــغول بــه کار مــی باشــد. او اکنــون بازنشســته اســت.

 تجربه های تازه مهاجرتی من

 مــن دو ســال در هنــد کار کــردم و ســپس بــه کانــادا آمــدم و پیــش دوســت بــرادرم کــه بــه نحــوی راهنمــای 
مــن بــود مانــدم. بــرای جســتجوی کار بــه آژانــس کاریابــی رفتــم. یکــی از کارمنــدان مــرا صــدا کــرد و گفــت: 
"ای پــدر ســوخته."آن لحظــه واقعــا شــوکه شــدم. گفــت: تــو خیلــی خــوش شانســی! مــن مــی خواســتم این 
کار را بــه جایــی دیگــر ارســال کنــم، امــا بــا آنچــه شــما بــه دنبــال آن هســتید مطابقــت دارد پــس همیــن 
االن بــرو، مــن هــم بــا آن هــا تمــاس مــی گیــرم.« بناربرایــن رفتــم آنجــا و از دوشــنبه شــروع کــردم. دو ســال 

آنجــا کار کــردم. بــا اینکــه کمــی خــوش شــانس بــودم. امــا مثبــت اندیشــی هــم کمــک کــرد.
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کارهای داوطلبانه من

ــه مســابقات هاکــی و کنســرت هــا  ــردم را ب ــم. م ــروه  هــای فرهنگــی فعالیــت می کن در حــال حاضــر در گ
میبــرم و از برنامه هــای محلــی و منطقــه ای بازدیــد می کنیــم. افــرادی کــه بــه اینجــا می آینــد گاهــی اوقــات 
انتظــار دارنــد کــه همــه کانادایــی هــا سفیدپوســت باشــند امــا در مــدت کوتاهــی کــه در کانــادا هســتند 
متوجــه می شــوند کــه اینجــا تنهــا سفیدپوســتان نیســتند. مــا ذهــن آنهــا را بــاز مــی کنیــم و اعتمــاد بــه 
نفــس آنهــا را افزایــش مــی دهیــم کــه "همــه مــا عضــوی از یــک خانــواده  ایــم مثــال بــا اینکــه چینــی هســتم 

امــا کانادایــی هــم هســتیم. مــن بــه آنهــا نشــان مــی دهــم کــه فرهنــگ آنهــا نیــز در اینجــا وجــود دارد."

خانواده ی کانادایی

در خانــه، زنــان و مــردان کارهــای روزمــره را بــه اشــتراک مــی گذارنــد. خانــواده ای را مــی بینــم کــه بــا هــم 
کار مــی کننــد: شــوهر در حــال کبــاب کــردن اســت و زن ســاالد درســت مــی کنــد. برابــری حقــوق تــا آنجــا 

کــه بــه شــغل و خانــه مربــوط مــی شــود وجــود دارد.

ونکوور من

ونکوور پذیرای مهاجران از سراسر جهان است و ما می توانیم با افتخار خود را کانادایی بنامیم. 
من بخشــی از ونکوور هســتم. ونکوور ســرزمین فرصت ها است، اما این به شما بستگی دارد که 

از آنها استفاده کنید.
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پذیرفتن سالمندان

کلمنســیا گومــز 17 ســال پیــش از مدلیــن کلمبیــا بــه کانــادا آمــد و اکنــون مدیــر اجرایــی مرکــز ســالمندان 
گرانویــل جنوبــی اســت. او مشــتاق اســت کــه بــه ســالمندان کمــک کنــد تــا راه خــود را در ونکــوور پیــدا 

کننــد.

داستان من

وقتــی بــرای اولیــن بــار از آمریــکای التیــن بــه ونکــوور آمــدم، مــادری مجــرد بــودم و احســاس انــزوا مــی 
کــردم. زبــان مانــع بزرگــی بــرای مــن بــود، بنابرایــن اولیــن کاری کــه انجــام دادم ایــن بــود کــه بــه آژانــس 
خدمــات مهاجریــن رفتــم و در دوره زبــان انگلیســی بــه عنــوان زبــان دوم ثبــت نــام کــردم. در طــول 
یادگیــری زبــان متوجــه ایــن مســاله شــدم کــه یادگیــری زبــان انگلیســی بــرای ســالمندان نســبت بــه افــراد 

جوانتــر چقــدر دشــوارتر اســت.
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ما به چه کاری مشغولیم

مرکــز ســالمندان مــا هفتــه ای یــک بــار بــرای ســالمندان مهاجــر برنامــه هایــی ماننــد کالس هــای کامپیوتــر، 
کالس هــای ESL یــا کالس هــای ورزشــی ارایــه می دهــد. بعــد از ناهــار مــی رقصیــم، آواز مــی خوانیــم، 
مهمانــی مــی گیریــم یــا صحبــت مــی کنیــم و بــه آنهــا کمــک مــی کنیــم تــا در مــورد مســايل پزشــکی و 
پشــتیبانی خانگــی آگاهــی پیــدا کننــد. اگــر بــه اطالعــات بیشــتری نیــاز دارنــد - بــه عنــوان مثــال، در مــورد 
مســکن یــا نحــوه گرفتــن کارت اتوبــوس - مــا در ایــن زمینــه هــا نیــز بــه آنهــا کمــک مــی کنیــم. ایــن مــوارد 
مــی توانــد بــرای ســالمندان ترســناک و ســخت باشــد، بنابرایــن مــا ســعی مــی کنیــم انتقــال آن را تــا حــد 

امــکان راحــت کنیــم. بــه همیــن دلیــل مــا اینجــا هســتیم.

تجربیات سالمندان تازه وارد

ممکــن اســت کمــی ســخت باشــد زمانــی کــه از کشــور خــود بــا هــر آنچــه کــه بودیــد مهاجــرت کــرده ایــد و 
بایــد از نــو یادگیــری زبــان و فرهنــگ کامــاًل جدیــد را شــروع کنیــد. اگــر کالس هــای ســالمندان بــا ســرعت 

کمتــری و بــدون فشــار کالس هــای عــادی برگــزار شــود دوســتانه تــر اســت. 

سالمندان در ونکوور

ونکــوور شــهری زیبــا اســت کــه فرصت هــای زیــادی را بــرای گــردش و فعالیت هــا ارائــه می دهــد، امــا 
همــه مــا می دانیــم کــه ایــن تفریحــات چقــدر بــرای کســانی کــه درآمــد محــدود و کمــی دارنــد گــران 
هســتند. بســیاری از گــروه هــای اجتماعــی فعالیــت هــای تفریحــی را بــرای ســالمندان بــا نــرخ هــای کمتــر                      

ارائــه مــی کننــد.
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چالش  ها

یافتــن مســکن بــرای ســالمندان ســخت اســت زیــرا پرهزینــه اســت و بســیاری از ســالمندان بــا درآمــد کمــی 
ــد، کــه همیشــه بهتریــن  ــواده خــود زندگــی مــی کنن ــا خان ــد و ب ــد. بیشــتر آنهــا مــی آین زندگــی مــی کنن
راه حــل نیســت. اغلــب مــا ســعی مــی کنیــم بــه آنهــا کمــک کنیــم تــا بــرای مســکن گروهــی، کــه بخشــی از 

آن توســط دولــت یارانــه مــی شــود، درخواســت دهنــد.

نصیحت من

ــاره  ــه دنبــال افــرادی باشــید کــه شــبیه شــما هســتند. از ایــن طریــق درب اگــر تــازه وارد هســتید، ابتــدا ب
خدمــات اطالعاتــی کســب کنیــد و از افــرادی کــه ممکــن اســت تجربــه بیشــتری نســبت بــه شــما داشــته 
باشــند، راهنمایــی بگیریــد. بــا یافتــن هــم ســاالنی کــه از شــما در جامعــه خــود حمایــت مــی کننــد، مــی 

توانیــد راحــت تــر در جامعــه بزرگتــر ادغــام شــوید.
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تمدن و میراث

جکــی اســومب کــه اهــل کامــرون در آفریقــای مرکــزی اســت، در ســال 2001 وارد ونکــوور شــد. او معلــم و 
مجــری اســت و مشــتاقانه کار مــی کنــد تــا بــه دیگــران کمــک کنــد.

روزهای اول ورود من به ونکوور

در ابتــدا بــا جمالتــی ماننــد "بــه کشــور مــا خــوش آمدیــد" و "از اینکــه کانــادا را بــرای ســاختن خانــه خــود 
انتخــاب کردیــد متشــکرم" اســتقبال شــدم. شــوکه شــدم! هنگامــی کــه در اروپــا زندگــی مــی کــردم، عــادت 
داشــتم منتظــر بمانــم تــا پاســپورتم را ســه بــار چــک کننــد، زیــرا مــن ســیاه پوســت هســتم. وقتــی ایــن 
گونــه اســتقبال کردنــد مــن گریــه کــردم و خیلــی خوشــحال شــدم. تــازه فهمیــدم کــه چقــدر اســتقبال گــرم 

در جایــی بــرای مــن ارزشــمند و بــا معناســت.
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تکلیف من

ــه اشــتراک  ــگ آفریقایــی را ب ــگ کشــورم یعنــی فرهن ــه ونکــوور آمــدم، متعهــد شــدم کــه فرهن وقتــی ب
بگــذارم. در ابتــدا ایــن کار را انجــام دادم تــا بســیاری از تصــورات غلــط در مــورد مــردم آفریقــا و فرهنــگ 
آفریقــا را از بیــن ببــرم، امــا بــا گــذر زمــان بیشــتر احســاس انــزوا و جدایــی را تجریــه کــردم. بــرای اتحــاد بــه 
همراهــی همــه احتیــاج داریــد. بنابرایــن از طریــق آواز خوانــدن و رقصیــدن بــا هــم، مــی خواهــم بــه مــردم 

ایــن فرصــت را بدهــم تــا تعامــل و همبســتگی را احســاس کننــد.

آنچه رقص و موسیقی آفریقایی می تواند ارائه دهد

مــن معتقــدم در حــال رقصیــدن آســیب پذیــر هســتیم. وقتــی در حــال رقصیــدن هســتید، نمــی توانیــد 
پنهــان کنیــد کــه چــه کســی هســتید. داشــتن شــجاعت رقصیــدن بــا دیگــر افــراد، حاصــل از اعتمــاد و صلــح 
اســت. ایــن حســی اســت کــه در روســتا احســاس مــی کنیــم. در یــک روســتا همــه بــا هــم هســتند و همــه 
بــه یــک شــکل نمــی رقصنــد. مــا از یکدیگــر ســود مــی بریــم زیــرا هرکــس چیــزی بــرای شــریک شــدن دارد. 

به فرهنگ خود وفادار باشید

به عنــوان تــازه  وارد، به ویــژه اگــر آفریقایــی  باشــیم، ممکــن اســت فکــر کنیــم کــه بایــد آنچــه را کــه قبــال 
بودیــم رهــا کنیــم و کامــاًل ســبک زندگــی غربــی را بپذیریــم. مــن معتقــدم کــه ایــن درســت نیســت. شــما باید 
هویــت خــود را حفــظ کنیــد در حالــی کــه خــود را در ایــن فرهنــگ جدیــد وفــق مــی دهیــد. بــرای مــن در خانــه 
بــودن فقــط بــودن در آفریقــا نیســت، بلکــه بیشــتر بــه چیــزی کــه در قلبــم دارم مربــوط مــی شــود. مــن هــر 
جــا کــه بتوانــم بــا دیگــران برقصــم و فرهنــگ آفریقایــی خــود را حفــظ کنــم حــس خانــه را دریافــت میکنــم. 
توصیــه مــن بــه شــما ایــن اســت: بیاییــد و هرآنچــه از فرهنــگ خودتــان داریــد همــراه بیاوریــد و در اینجــا بــه 
اشــتراک بگذاریــد. در رونــد پذیــرش ســبک زندگــی غربــی خــود را گــم نکنیــد. تــازه واردهــا بــه دلیــل هویــت 
فرهنگــی منحصــر بــه فردشــان حضــوری بــا خــود بــه ارمغــان مــی آورنــد کــه ایــن جامعــه را غنــی مــی کنــد. اگر 

ایــن را بــه خاطــر داشــته باشــید، مــی توانیــد زندگــی موفــق تــری در ونکــوور داشــته باشــید.
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مرور و جمع بندی: فرهنگ و میراث

فرصت های زیادی برای یادگیری و مشارکت در فعالیت های فرهنگی متنوع و غنی ونکوور وجود دارد.

بسیاری از گروه های فرهنگی مراکزی را در مترو ونکوور ایجاد کرده اند. برخی از آنها مراکز بزرگتری دارند مانند 
ـی ونکوور، مرکز فرهنگی فرانســوی ونکوور، مرکــز جامعه یهودیان ونکــوور و مرکز فرهنگی  مرکــز فرهنـگـی چیـن
ایتالیایی ونکوور. گروه های فرهنگی دیگر نیز در مراکز کوچکتر یا غیررسمی تر مانند مکان های تجاری محلی، 
مراکز اجتماعی، خانه های محله و عبادتگاه ها گرد هم می آیند. در تعامل بودن با میراث فرهنگی برای بسیاری 
از خانواده های ونکوور مهم اســت. بســیاری از گروه  های هنری و تفریحی، اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه ها، 
عبادت گاه ها، مؤسســات و مدارس برنامه های آموزشــی اجتماعی دارند که کالس هایی در زمینه هنر، آشــپزی، 
زبان و سایر ارائه می دهند. این موارد همچنین ممکن است باعث ایجاد فرصت هایی برای مشارکت و تبادالت 

بین فرهنگی و بین نسلی باشد.

 صحنــه هنــری و فرهنگــی ونکــوور همیشــه پــر جنــب و جــوش اســت و مــی توانیــد از آن لــذت ببریــد و 
در آن در ســطوح مختلــف، از آماتــور تــا حرفــه ای مشــارکت کنیــد. برنامــه هــا و اجراهــای بیــن فرهنگــی 
توســط ســازمان هــای فرهنگــی و هنــری ماننــد ســینماتک، مرکــز رقــص، مــوزه ونکــوور، مــوزه مــردم شناســی 
UBC، مرکــز میــراث آســیایی ونکــوور، ارکســتر بیــن فرهنگــی ونکــوور، جشــنواره بیــن المللــی فیلــم ونکــوور 

و بســیاری دیگــر ارائــه مــی شــود.

همچنین شــهر ونکوور میزبان جشــن های ســاالنه فرهنگی و رویدادهای یادبود در تاالر شهر خود می باشد، از 
جمله: ســال نو قمری، ماه ســیاهان، روز جهانی زن، روز جهانی رفع تبعیض نژادی، روز جهانی پناهندگان، روز 

ملی بومیان، عید، کریسمس، هفته افتخار، و روز جهانی افراد دارای معلولیت.

ایــن رویدادهــا و بســیاری دیگــر از رویدادهــا و جشــنواره هــای فرهنـگـی، چنــد فرهنـگـی هســتند و بــا 
مشــارکت دیگــر فرهنگ هــا و گروه هــا همــراه هســتند.
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فصل دوم: همسایگی و مشارکت

مــا یکدیگــر را تشــویق مــی کنیــم کــه پتانســیل هــای خــود را نمایــان کنیــم و بــا ایــن کار خوشــبخت تــر 
خواهیــم بــود. بــا ایــن کار اینجــا تنهــا زندگــی نمــی کنیــم و بــا ایــن کشــور ارتبــاط مــی گیریــم و آن را در 

آغــوش مــی کشــیم.

جووی ابرانو که اصالتًا اهل فیلیپین است و چهار سال پیش به ونکوور آمد. 	
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جهت گیری

نگاهی اجمالی

ــد و  ــادت کنی ــا ع ــه آنج ــا ب ــی کشــد ت ــول م ــد، مدتــی ط ــی کنی ــکان م ــل م ــدی نق ــه شــهر جدی وقتــی ب
فروشــگاه هــای محلــی خــود را پیــدا کنیــد. ونکــوور بــه خاطــر محیــط طبیعــی زیبــا و اینکــه حــدودا 190 
پــارک شــهری دارد معــروف اســت. ایــن شــهر از ســه طــرف بــا آب احاطــه شــده اســت و رشــته کوهــی در 

ــه کوه هاســت. ــرای جهــت یابــی توجــه کــردن ب ــرار دارد. ســاده تریــن راه ب شــمال آن ق

منابع آنالین و غیرآنالین بی شماری وجود دارد که می توانید از آنها برای کسب اطالعات استفاده کنید، حتی 
اگر انگلیسی صحبت نکنید. از پرسیدن از مردم خجالت نکشید. انگلیسی و فرانسوی دو زبان رسمی این کشور 
بــه شــمار میرونــد، اما اینجا میتوانید دریابیــد که مردم تقریبا به همه زبان ها صحبــت می کنند، زیرا نیمی از 
مردم ســاکن ونکوور را مهاجران تشــکیل می دهند. مساحت شــهر ونکوور 114 کیلومتر مربع است و جمعیت 
آن 603502 نفر )در ســال 2011( تخمین زده شــده اســت. منطقه مترو ونکوور، که شامل برنابی، ساری، نورث 
ونکوور و ریچموند است و در مجموع از 22 شهرداری، یک منطقه الکترال ومنطقه ای بومی نشین تشکیل شده 
 است. منطقه بزرگتر به عنوان قطعه پایین شهر)mainland lower( نیز شناخته می شود. مترو ونکوور 2,877 

کیلومتر مربع مساحت دارد و 2,590,921 نفر )در سال 2011( در آن زندگی می کنند.
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ونکــوور بــه عنــوان ســومین شــهر بــزرگ کانــادا همیشــه یکــی از شــهرهای برتــر جهــان بــوده اســت، دمــا در 
اینجــا بــه دلیــل قــرار گرفتــن آن در اقیانــوس آرام مالیــم تــر از اکثــر شــهرهای کانــادا اســت.در زمســتان 
بــه نــدرت بــرف مــی بــارد و در تابســتان هــم هــوا بســیار گــرم نمــی شــود. در زمســتان بــاران بســیار می بــارد. 
کســانی کــه جدیــدا از کشــورهای گــرم بــه کانــادا مهاجــرت می کننــد ممکــن اســت بــه چــراغ هــای فــرا طیــف 

در اتــاق کار خــود نیازمنــد گردنــد.

مکان هایی مانند قطب های توتم در دانشگاه بریتیش کلمبیا و پارک استنلی و موزه دریایی در کیتس پوینت 
می توانند به ما در مورد خاســتگاه و اصالت شــهر، بومیان و نحوه ای که مهاجران اکوسیســتم محلی را تغییر 
دادند بیاموزند.در حال حاضر، بســیاری از مراکز و جشــنواره های چندفرهنگی ونکوور به ما درباره جامعه جهانی 
می آموزنــد کــه همچنــان فرهنگ ونکوور را غنی می کند و کمــک می کند تا آن را به مقصدی برای همه ی جهان 

برای سفر، تجارت و مهاجرت تبدیل کند.
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گشت و گذار در ونکوور

نگاهی اجمالی

بــر همــه مشــخص اســت کــه ونکــوور شــهری بارانــی اســت و در اکوسیســتم معتــدل جنــگل هــای بارانــی 
ســاخته شــده اســت پــس ممکــن اســت از شــش تــا چهــارده روز در مــاه بــاران ببــارد.

خوشــبختانه تابســتان اینجــا معمــوال گــرم و آفتابی ســت که بهتریــن زمان برای مردم اســت و مــی توانند از 
جشنواره ها، موسیقی زنده، پاسیو رستوران ها و فیلم های رایگان در فضای باز لذت ببرند.

بــا وجــود فعالیــت هــای مختلــف فرهنگــی و ســرگرم کننــده در ســطح شــهر واقعــا شــرم آور اســت کــه تنهــا 
بدلیــل وضعیــت هوایــی در خانــه بنشــینید.

 شــما می توانید: به تماشــای اجرای buskers در جزیره Granville بنشــینید یا به خرید در خیابان اصلی یا در 
Gastown مشــغول شــوید. چــای و شــیرینی را در بــازار پنجابی یا دیم ســام در محله چینی هــا میل کنید. به 
Commercial Drive یا West End بروید و به کاوش بپردازید. والیبال ســاحلی را در ســاحل کیتس بازی کنید 

و دراستخر های اسپانیایی شنا کنید.
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امکان برگزاری سفرهای یک روزه شگفت انگیزی چه در داخل و خارج از محدوده شهر وجود دارد، مانند گالری 
های هنری، موزه ها، سواحل، پارک ها و کوه ها. با کشتی می توانید از شمال به ساحل sunshine یا از غرب 
به جزایر خلیج بروید. شما می توانید در یک روز اسکی، شنا و بادبانی کنید. امکان انجام کارهای زیادی برای 

شما وجود دارد. 

ــه شــما  ــد کــه ب ــه عمومــی در ونکــوور هســتید در حقیقــت گذرنامــه ای داری هنگامــی کــه عضــو کتابخان
اجــازه ورود رایــگان بــه جاذبه هــای محبــوب، موزه هــا، مکان هــای میــراث فرهنـگـی، باغ هــا، امکانــات 

تناســب انــدام و اجراهــای موســیقی را می دهــد.

فهرســت رویدادهــا را می تــوان در روزنامه هــا، مجــالت و وب ســایت های گردشــگری پیــدا کــرد، 
ـی ماننــد Vancouver is Awesome و مجلــه Scout در مــورد رویداد هــای  امــا وبالگ هــای محـل

هیجان انگیزی که فراتر از مقاصد گردشگری هستند گزارش می دهند.
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کارهایی که می توان در یک روز بارانی انجام داد:

جووی ابرانی از فیلیپین

بــاران                                 زیــر  بــودن  بیــرون  اســت.  بــاران  زمــان  در  مــن  تفریحــات  از   Grouse Grind در  روی  پیــاده 
اســت. العــاده  فــوق 

راس سوارز از مکزیک

در زمــان بــاران مطالعــه مــی کنــم، تلویزیــون تماشــا مــی کنــم یــا بــه مرکــز خریــد مــی روم. زمــان بارندگــی 
بــه مرکــز اجتماعــی مــی روم و همیشــه کاری هســت کــه آنجــا انجــام بشــود و در انجامــش ســهیم شــوم.

اگنس تسانگ از چین

مــن شــنا کــردن را اگــر بــاران خیلــی شــدید نباشــد دوســت دارم. بســیاری از مــردم ونکــوور دوســت دارنــد 
زیــر بــاران قــدم بزننــد. پــارک کنزینگتــون پــارک مــورد عالقــه مــن اســت.

میگل تستا از فیلیپین

برای دیداری دوستانه به Gastown می روم تا با دوستانم قهوه  بخورم. 

آجی پوری از مانیتوبا

ـی  اصـل خیابــان  در   "The Drift" و   "Eastside Culture Crawl" ماننــد  ســاالنه  هنــری  رویدادهــای   
ببینیــد                                                     و  برویــد  گالــری هــای هنــری  تمــام  بــه  اســت. توصیــه می کنــم  مــن  از عالقــه مندی هــای 

چــه اتفاـقـی مــی افتــد.
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والریا مانسیال از مکزیک

پســرم عاشــق نقاشــی بــر روی ســنگ اســت. وقتــی بــاران مــی بــارد آنهــا را برمــی داریــم. پســرم، چــون اینجــا 
بــزرگ مــی شــود، بــه بــاران اهمیتــی نمــی دهــد. او مــی خواهــد بــرود بیــرون. او مــرا بــه بازارهــای بیرونــی 

مــی بــرد تــا بتوانــم همچنــان پــاره ای از کشــورم را احســاس کنــم.
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حمل و نقل

ایلینــا کاســتروت در 13 ســالگی بــه همــراه والدیــن و بــرادرش از رومانــی بــه ونکــوور مهاجــرت کــرد. او در 
ــه تصویــب برنامــه هــای دانشــگاهی  ــد و ب ــا )UBC( کار مــی کن حــال حاضــر در دانشــگاه بریتیــش کلمبی
ــود از آن بســیار  ــورات شــهری خ ــد اســت و در ام ــی عالقه من ــه  اش خیل ــه دوچرخ ــد. او ب ــی کن ــک م کم

اســتفاده می کنــد.

چرا مهاجرت می کنیم

رومانی در گذشــته کشــوری کمونیســتی بود. درست پس از انقالب در ســال 1989، پدر و مادرم امیدوار بودند 
که اوضاع تغییر کند، اما در کشــور تغییر چندانی رخ نداد. پدرم خیلی ناامید شــد. او که کاپیتان کشــتی بود 

توانست دوران رژیم کمونیستی کشور را ترک کند.
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رابطه ی من با سیستم حمل و نقل

زمانــی کــه در رومانــی زندگــی مــی کردیــم ماشــین نداشــتیم و ایــن تصمیــم والدینــم بــود. بنابرایــن وقتــی 
بــه اینجــا آمدیــم ماشــین گرفتیــم کــه تنهــا بــرای ســفرهای طوالنــی از آن اســتفاده مــی کردیــم. مــا بــرای 
ــود زیــرا  ــرای مــن بســیار آســان ب جابــه جایــی در شــهر از حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده مــی کردیــم و ب
سیســتم حمــل و نقــل اینجــا بســیار خــوب و منظــم اســت. اتوبــوس هــای واگــن برقــی در رومانــی بســیار 
شــلوغ بودنــد! امــا اینجــا همــه چیــز خیلــی خــوب اســت و مــی توانیــد از مــردم مســیر را بپرســید و نگــران 
نباشــید کــه در اتوبــوس از شــما ســرقت می کننــد. در اینجــا واقعــًا الزم نیســت بــه چنیــن مــواردی فکــر 

کنیــد. در اینجــا وســایل نقلیــه بــه موقــع مــی رســند و شــما نگــران اتــالف وقــت خــود نیســتید.

اولین دوچرخه من

وقتــی بــه دانشــگاه مــی رفتــم، مــادرم از یــک گاراژ برایــم یــک دوچرخــه خریــد کــه فقــط دو دنــده داشــت. 
در آن زمــان مــن در مــورد مقایســه دوچرخــه هــا و تشــخیص اینکــه کــدام بهتــر اســت چیــزی نمــی 
دانســتم و تنهــا مــی دانســتم کــه چطــور بایــد دوچرخــه برانــم. در آخــر کــه دوچرخــه ام دزدیــده شــد یکــی 
از دوســتان دوچرخــه قدیمــی خــود را بــه مــن داد. آن دوچرخــه شــگفت انگیــز بــود زیــرا دنــده داشــت. بــاال 
رفتــن از تپــه هــا تجربــه متفاوتــی بــود و مــن آن را دوســت داشــتم. االن همــه جــا دوچرخــه ســواری مــی 
کنــم. مــن می توانــم دوچرخــه ام را بــه راحتــی ســوار شــوم، مســیرهای دوچرخه ســواری عالــی هســتند. از 
ســرگرمی های مــن امتحــان کــردن مســیرهای مختلــف اســت. حرکــت در اطــراف ونکــوور بــا دوچرخــه بســیار 
ــه ســواران اســت.  ــرای دوچرخ ــن شــهر یکــی از مناســب ترین شــهرها ب ــم ای ــی کن ــر م آســان اســت. فک
حتــی راننــدگان وســایل نقلیــه نیــز نســبتا خــوب تــر و فهمیــده تــر هســتند و رعایــت دوچرخــه ســواران را 

می کننــد.

مسیر مورد عالقه من برای دوچرخه سوارای

خیابــان انتاریــو را بــه دلیــل منظــره های زیبای آن دوســت دارم. در آنجــا کوه ها و خانه های ســنتی همراه با                  
باغ های فراوان را می بینید.
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نگاهی اجمالی: گشت و گذار

مــردم اینجــا عاشــق پیــاده روی هســتند کــه بــه بهتــر شــدن ســیاره زمیــن کمــک مــی کنــد و نوعــی ورزش 
ــر  ــور عاب ــه ترافیــک توجــه کنیــد و از عالئــم عب محســوب مــی شــود. اگــر ایــن کار را مــی کنیــد، حتمــا ب
پیــاده بــه خصــوص در شــب پیــروی کنیــد. پوشــیدن رنــگ هــای تیــره باعــث مــی شــود کــه بــه ســختی 

دیــده شــوید. همیشــه از تقاطــع عبــور کنیــد.

دوچرخه  ســواری به دلیل سیســتم گســترده دوچرخه  ســواری در ونکوور گزینه ای بســیار عالی اســت. از وب 
سایت ها برای برنامه ریزی مسیرهایی با کمترین میزان ترافیک یا افزایش ارتفاع استفاده کنید. نقشه مسیر 

دوچرخه به صورت رایگان در تاالر شهر ونکوور موجود است.

قبــل از دوچرخــه ســواری، قوانیــن و مقــررات را مطالعــه کنیــد. بــه عنــوان مثــال، دوچرخــه ســواری در پیــاده 
ــا هشــدار  ــار آنه ــور از کن ــگام عب ــاده در هن ــران پی ــه عاب ــدون کاله ایمنــی غیرقانونــی اســت. ب ــا و ب روه
دهیــد و در ترافیــک محتــاط باشــید، ترمــز کــردن در بــاران ســخت اســت و خودروهــای برقــی نیــز تقریبــا                  

ســاکت هســتند.

حمل و نقل عمومی انتخابی عالی اســت. سیســتم یکپارچه TransLink شــامل اتوبوس، SkyTrain، SeaBus و 
West Coast Express،  ســرویس ریلی مســافربری ونکوور اســت. برنامه ها در سراسر شهر به صورت کاغذ یا 
به صورت آنالین از طریق TransLink در دســترس هســتند. این ســایت منابع مفیدی مانند برنامه ها، کرایه ها 
و اطالعــات مســیر را ارائــه می دهــد و عالوه بر آن نحوه درخواســت توقف، حمل دوچرخه یــا آداب حمل و نقل 

)آداب( مناسب را توضیح می دهد.

ــه داشــتن  ــر BC داشــته باشــید، امــا الزامــی ب ــرای رانندگــی در ونکــوور بایــد گواهینامــه رانندگــی معتب ب
  Modo و car2go، ZipCar ماشــین شــخصی خــود نداریــد. شــرکت های اشــتراک گذاری خــودرو ماننــد

ــد. ــاره می دهن ــا روزی اج ــه صــورت ســاعتی ی ــودرو را ب خ
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 همچنین خوب است که

شــماره شــرکت تاکســی نزدیک محل زندگی خود را همراه خود داشته باشید، برای زمان هایی که نیاز دارید سریعا به 
جایی برسید.

برنامــه پــس انــداز تاکســی ونکــوور 50 درصــد یارانــه بــرای هزینــه تاکســی بــه ســالمندانی کــه در 
HandyDART ثبــت نــام کــرده انــد و همچنیــن خدمــات مشــترک درب خانــه TransLink بــرای افــراد دارای 

ــه مــی دهــد. ــت ارائ معلولی
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داوطلب باشید

روث ســوارز در ســال 2001 از مکزیــک بــه ونکــوور مهاجــرت کــرد. او از قربانیــان آزار خانگــی بــوده کــه در 
ــان مــورد تعــرض قــرار گرفتــه)BWSS( می باشــد. او همچنیــن در  حــال حاضــر از پیشــگامان پشــتیبانی زن
گروه هــای داوطلبانــه علیــه خشــونت خانگــی محلــه کیواســا فعالیــت مــی کنــد. روث مــادر دو پســر کوچــک 

اســت.

مهاجرت به کانادا

 لیسانســم را در رشــته گردشــگری بــه پایــان رســاندم و در مکزیــک زبــان انگلیســی خوانــدم، امــا بازهــم 
زبــان انگلیســیم خیلــی خــوب نبــود، بنابــر ایــن تصمیــم گرفتــم کــه بعــد از آمــدن بــه کانــادا مجــددا زبــان 
ــی و پشــتیبان  ــاس محل ــچ تم ــادا نداشــتم و هی ــه ای از کان ــچ تجرب ــن هی ــم. م ــن کن انگلیســی را تمری

نداشــتم. مــن تنهــا بــودم و بایــد از صفــر شــروع مــی کــردم.
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هموار شدن راه با فعالیت داوطلبانه

مــن وضعیتــی شــبیه بــه ایــن کــه دوســتی نداریــد و بــه نظــر مــی رســد کــه دنیــا بــه پایــان رســیده اســت 
را تجربــه کــرده ام. ســال گذشــته در گروهــی در Kiwassa کــه بــرای زنانــی کــه بــا خشــونت خانگــی ســروکار 
داشــتند، داوطلــب شــدم و اکنــون در خدمــات پشــتیبانی زنــان تعــرض شــده داوطلــب هســتم. بــه تازگــی 
آمــوزش خــود را در آنجــا بــه پایــان رســانده ام و شــروع بــه یادگیــری اصــول موقعیــت بحرانــی کــرده ام. 
مــردم همــواره در کنــار مــن بودنــد، احساســی کــه هیچوقــت فرامــوش نخواهــم کــرد. بنابرایــن احســاس 
می کــردم کــه نیــاز دارم بــا کمــک بــه افــراد دیگــر ماننــد آنچــه کــه بــه مــن کمــک شــده اســت، جبــران کنــم.

ونکوور قدردان داوطلبان است

هــر ســال مهمانــی بزرگــی در خانــه محلــه برگــزار می شــود و باعــث می شــود کــه شــما احســاس خــاص بــودن 
کنیــد. هــر محلــه ای ایــن کار را مــی کنــد و مــی توانیــد خانــواده خــود را دعــوت کنیــد. شــما تنهــا مهمــان 
هســتید و مثــل یــک مهمــان بــا شــما رفتــار مــی کننــد. آن هــا شــما را برجســته می کننــد و بــه شــما هدیــه 

مــی دهنــد. همــه خیلــی خوشــحال هســتند و شــما را در آغــوش مــی گیرنــد.

توصیه به تازه واردان

هرگــز احســاس تنهایــی نکنیــد. افــراد شــگفت انگیــز زیــادی در مراکــز اجتماعــی وجــود دارنــد. مــی توانیــد 
بــه آنجــا برویــد و داوطلــب شــوید. داوطلــب بــودن بهتریــن راه بــرای شــناختن سیســتم اســت و مــردم بــا 
شــما آشــنا خواهنــد شــد. شــما می خواهیــد تجربــه کانادایــی کســب کنیــد و یــاد بگیریــد کــه کارهــا در 

اینجــا چگونــه انجــام مــی شــوند.

نگاه به گذشته

اکنون احساس می کنم که آدم قوی تر و شادتری هستم و میتوانم به دیگران کمک کنم.
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نگاهی اجمالی: داوطلب باش

آیــا مــی خواهیــد در جامعــه خــود ارتبــاط بیشــتری برقــرار کنیــد؟ آیــا عالیــق یــا اســتعدادهایی داریــد کــه 
مــی خواهیــد آنهــا را توســعه دهیــد یــا بــه اشــتراک بگذاریــد؟ آیــا دوســت داریــد مهــارت هــا یــا تجربیــات 

خــود را افزایــش دهیــد تــا بتوانیــد بهتــر شــغل پیــدا کنیــد؟

کار داوطلبانه بخش مهمی از زندگی و فرهنگ کانادایی است و فواید زیادی دارد. این مزایا عبارتند از:

رضایت و افتخار فردی از کمک به جامعه 	

فرصت هایی برای پیدا کردن دوستان جدید و کسب اطالعات بیشتر در مورد آنچه در حال وقوع است. 	

آموزش، تجربه کاری و مراجع احتمالی برای استخدام در آینده. 	

سازمان های اجتماعی در سرتاسر ونکوور از داوطلبان استقبال می کنند و به دنبال شخصی مانند 
شما هستند. افراد با هر سن، فرهنگ و پیشینه ای به عنوان داوطلب نقشی متفاوت را به عهده 
می گیرند. با ســازمان محلی خود تماس بگیرید و در مورد فرصت های داوطلبانه بپرســید. ممکن 
اســت در ابتدا احســاس خجالت کنید، اما با افراد زیادی مانند خودتان مالقات خواهید کرد و از 

کمک شما بسیار قدردان خواهند شد.
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غذا و جامعه باغ داران

ماکســیمو مورالــس 17 ســال پیــش از گواتمــاال بــه ونکــوور آمــد. او تمــام وقــت کار مــی کنــد و از باغبانــی 
در زمیــن هــای جمعــی خانــواده اش در اطــراف شــهر در عصرهــا و آخــر هفتــه هــا لــذت مــی بــرد.

باغ  داری زنده نگه داشتن میراث است

مــا تقریبــًا 10 ســال اســت کــه در بــاغ مایــان در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا کار مــی کنیــم. آنهــا یــک هکتــار 
زمیــن بــه مــا مــی دهنــد کــه تــا آخــر هفتــه بــا خانــواده هــای دیگــر بــر روی آن کار کنیــم. مــا عاشــق کار  
ــا، کــدو ســبز  ــاغ هســتیم و مــی خواهیــم ســبزیجات ســنتی گواتماالیــی خودمــان را کــه ذرت، لوبی در ب

اســت، بکاریــم.
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ارتباط گرفتن از طریق باغات

وقتــی بــرای اولیــن بــار بــه ونکوورآمدیــم، فکــر مــی کردیــم کــه هرگــز بــه همــان انــدازه ارتبــاط و نزدیکــی 
بــه زمیــن مــادری کــه در گواتمــاال داشــتیم، نخواهیــم داشــت. مثــال فکــر می کردیــم کــه بــه جــای اینکــه 
ســبزی های خودمــان را پــرورش دهیــم، همــه ســبزیجات خــود را می خریــم. مــا هرگــز انتظــار نداشــتیم 
کــه ایــن ســرزمین را داشــته باشــیم. اکنــون، وقتــی دانــش و اطالعــات فصــول کاشــت و برداشــت را بــه 
ــات  ــر مالق ــرادی هــم فک ــا اف ــه هســتیم. ب ــم بخشــی از جامع ــی کنی ــم، احســاس م ــی گذاری اشــتراک م
کرده ایــم کــه می آینــد تــا از اســترس و شــلوغی شــهر فــرار کننــد و بــا زمیــن و خــاک آرامــش پیــدا کننــد. 

گاهــی اوقــات وقتــی آنجــا هســتیم فرامــوش مــی کنیــم کــه حتــی در یــک شــهر زندگــی مــی کنیــم.

توصیه به تازه واردان

کلیــد اصلــی ایــن اســت صبــور باشــید. گاهــی کاری مــی خواهیــد بکنیــد کــه ممکــن نیســت. در ابتــدا مــن 
بــه جســتجوی شــغل پرداختــم و بدیــن شــکل بــود کــه مــی بایســت بــه زبــان انگلیســی مســلط باشــید پــس 

در وهلــه ی اول زبــان جدیــد را فــرا گیریــد.

وقتی که من احساس راحت بودن کردم

اکنــون فکــر کنــم بعــد از چنــد ســال بــه نــدرت بــه کشــور خــود فکــر مــی کنیــم. امــا در ابتــدا بــرای ســازگاری 
بــا فرهنــگ جدیــد و اقلیــم جدیــد مشــکل داشــتیم. بعــد از چندیــن ســال حالمــان خــوب بــود. در ابتــدا، بــرای 
مــا بســیار ســخت بــود بــه ایــن دلیــل کــه نمــی توانســتیم انگلیســی صحبــت کنیــم و برقــراری ارتبــاط بــا 

مــردم کانــادا یکــی از مشــکالت مــا بــود.
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نگاهی اجمالی: غذا و باغ داری

ــد. خوشــبختانه،  ــد غذاهایــی را کــه از قبــل مــی شناســند پیــدا کنن ــازه وارد معمــوال دوســت دارن افــراد ت
ونکــوور از نظــر فرهنگــی بســیار متنــوع اســت و بســیاری از فروشــگاه ها و رســتوران های قومــی و ملیتــی 
بــا کیفیــت بــاال وجــود دارد. غذاهــا از سراســر جهــان بــه راحتــی در دســترس هســتند، امــا ممکــن اســت 

مجبــور شــوید محلــه هــای مختلــف را بگردیــد تــا غذاهــای مــورد عالقــه خــود را پیــدا کنیــد.

برخی از مردم از باغ های محلی برای پرورش برخی از میوه ها و سبزیجاتی که در خانه دوست دارند استفاده 
می کنند. کشاورزی به سبک شهری در اینجا مورد توجه است و منابع زیادی نیز وجود دارد که به شما کمک 

می کند که زمین خود را تهیه کنید یا باغ های کانتینری را در بالکن خود پرورش دهید.

اگــر بــه میــزان کافــی زمیــن داشــته باشــید میتوانیــد بــه دریافــت مجــوز و در ادامــه اجــاره غرفــه در یــک 
ــازار محلــی و فــروش محصــوالت خــود بــه صــورت عمومــی فکــر کنیــد. مــردم ونکــوور عاشــق خریــد در  ب
بازارهــای کشــاورزان محلــی هســتند. بــه ایــن ترتیــب آنهــا مــی داننــد کــه محصــول تــازه و اغلــب ارگانیــک 

اســت. بــه عــالوه، آنهــا ترجیــح مــی دهنــد مســتقیمًا از کشــاورزان محلــی حمایــت کننــد.

گروه های مستقل مانند شبکه های غذایی )NFN( و Village Vancouver از تولیدکنندگان مواد غذایی منطقه 
ونکوور حمایت می کنند.

همچنیــن بــرای افــراد نیازمنــد، انجمن بانــک غذای ونکوور هــر هفته مواد اولیــه ای مانند غذای 
کنسرو شده و کاالهای خشکبار را برای حداکثر 25000 عضو فراهم می کند.
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پارک ها  و سواحل

برنیــس فریــدوم نویســنده ای اســت کــه در ســال 2008 از کلگــری بــه ونکــوور نقــل مــکان کــرد. او مســیری 
دیدنی را پشــت ســر گذاشــته اســت.

چیزهای مورد عالقه  ی من در ونکوور

مــن عاشــق ســاحل و کنــار هــم بــودن شــهر و طبیعــت هســتم. همیشــه ســرگرمی های رایــگان در فضــای 
ــگان  ــل و فیلم هــای رای ــره گرانوی ــه جشــنواره  هــای موســیقی و فرهنگــی، مهمانــی  هــا در جزی ــاز از جمل ب
ــا  ــد ی ــاده روی کنی ــا پی ــد ی ــد ســاعت ها دوچرخه ســواری کنی ــالوه، می توانی ــه ع ــود دارد. ب ــا وج در پارک ه
بدویــد، امــا تقریبــًا همیشــه در کنــار اقیانــوس یــا در جنــگل هســتید، بنابرایــن هــر مرحلــه از راه نفس گیــر 

و پرجاذبــه اســت - حتــی در بــاران- اگــر لبــاس مناســب بپوشــید.
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گشت و گذار در طبیعت

ورزش کــردن در یــک محیــط طبیعــی زیبــا بســیار ســرگرم کننــده اســت. هــوای بیــرون بــوی فــوق العــاده ای 
مــی دهــد. مــن از طرفــداران پــر و پــا قــرص پــارک منطقــه ای پاســیفیک اســپیریت و پــارک اســتنلی هســتم.

وقتی که احساس کردم در خانه ام

ــراد  ــرای اف ــای شــبانه. ب ــردن دوســتان بیشــتر و داشــتن مهمانی ه ــدا ک ــه پی ــردم ب ــه تازگــی شــروع ک  ب
خجالتــی مثــل مــن، برقــراری دوســتی در اینجــا آســان نیســت، امــا وقتــی ایــن کار را انجــام دهیــد، بــه نظــر 

مــی رســد همــه چیــز جلــو مــی رود.

چند نکته شنیدنی

ونکــوور ســواحل زیبــا، پیــاده روی در طبیعــت، رســتوران  هــای باورنکردنــی و یــوگا بــا کیفیــت بــاال و جهانــی 
را ارائــه می دهــد. کالس صبــح شــنبه مــن کــه مشــرف بــه فالــز کریــک اســت از نــکات مهــم هفتــه مــن 
ــال  ــا تنیــس رایــگان، بیســبال و حتــی والیب ــارک هــا امکاناتــی نظیــر زمیــن بســکتبال ی اســت. برخــی از پ

ســاحلی را ارائــه مــی دهنــد. هیــچ بهانــه ای بــرای نبــودن در ایــن فضــا وجــود نــدارد.

توصیه به تازه واردان

لباس هایــی از جنــس پارچــه فابریــک را الیــه الیــه بپوشــید و کــت بارانــی ســبک کــه مــی توانیــد آن را تــا 
کنیــد و همــراه خــود نگــه داریــد را بپوشــید. بطــری آب و کیســه هــای مــواد غذایــی قابــل اســتفاده مجــدد 
را نیــز بــه همــراه داشــته باشــید. بطری هــا و کیســه های پالســتیکی در ایــن شــهر محبــوب نیســتند. مــا 
خوشــحالیم کــه در چنیــن شــهر امنــی زندگــی می کنیــم، امــا همچنــان مهــم اســت کــه بــه کجــا می رویــد 

و از اتفاقاتــی کــه در اطرافتــان می گــذرد، به ویــژه در پارک هــا و مناطــق شــهری آگاه باشــید.
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نگاهی اجمالی: پارک ها و سواحل

ونکــوور شــهری اکتیــو اســت کــه در جنــگل بارانــی معتــدل ســاحلی ســاخته شــده اســت، بنابرایــن پــارک 
هــای آن بســیار شــلوغ مــی شــوند. بیــش از 200 پــارک، ســاحل و بــاغ شــهری وجــود دارد کــه مــی توانیــد 
در آنهــا اســتراحت کنیــد، بــازی کنیــد، پیــک نیــک کنیــد یــا فقــط از گل هــا و درختــان و حیــات وحــش 
ــد از  ــی توانی ــه م ــاری ک ــارک اســتنلی، مکانــی 1000 هکت ــوور، پ ــارک ونک ــن پ ــروف تری ــد. مع ــذت ببری ل
مناظــر خیــره کننــده ورودی بــورارد لــذت ببریــد، اســت. دیگــر پــارک  هــا ماننــد ملکــه الیزابــت و هاســتینگز 
ـی اقیانــوس آرام )PNE( در آن قــرار دارد(. از بــاغ  پــارک هســتند )ایــن جاـیـی اســت کــه نمایشــگاه مـل

ــد. ــدن کنی ــات ســن دی ــر ســان ی ــا باغ هــای دکت ــودل ی گیاه شناســی وان دوزن، هنرســتان بل

در طــول تابســتان مــردم از ســواحل، فیلم هــای رایــگان در فضای بــاز، دایره های هفتـگـی درام، یــا رویدادهای 
موسیقی زنده مانند جشنواره ساالنه موسیقی محلی لذت می برند.

مسیری در کنار اقیانوس قرار دارد تا شما بتوانید از پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری همراه با 
منظره هایی دلنشین لذت ببرید.

 از مــوارد مــورد عالقــه ســاکنان و بازدیدکننــدگان میتــوان ســواحل ونکــوور را نــام بــرد. همــه بازدیدکننــدگان 
شــخصیت خــاص خــود را دارنــد. بازدیــد از ســواحل ونکــوور از ضروریــات اســت. خلیــج انگلیســی، ســاحل 
ــک اســپانیایی، ســاحل سانســت و ســاحل  ــو، ســاحل دوم، بان ــو، ســاحل کیتســیالنو، ســاحل لوکارن جریک
ــاده روی طوالنــی  ــه پی ــرای شــنا در تابســتان، رفتــن ب ــد. اینهــا مقاصــدی عالــی ب ــا ســر بزنی ســوم را حتم
ــرای گــردش هــای خانوادگــی هســتند. مــکان هــای زیــادی در آنجــا تنظیــم  و مــکان هــای فــوق العــاده ب
شــده اســت کــه مــردم مــی تواننــد از پیــک نیــک و کبــاب لــذت ببرنــد. همچنیــن می توانیــد فرصت هــای 
فوق العــاده ورزش هــای آبــی را کــه ونکــوور ارائــه می دهــد، کشــف کــرده و لــذت ببریــد. ونکــوور دارای ســه 
اســتخر روبــاز عمومــی اســت کــه در اســکله قــرار دارنــد، اســتخر Kitsilano، اســتخر نیــو برایتــون و اســتخر     

ســاحل دوم.
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کتابخانه عمومی ونکوور

هشــت ســال پیــش فرانــس هیوانــگ بــه همــراه پســر 8 ســاله خــود از چیــن بــه ونکــوور مهاجــرت کــرد. او 
در حــال حاضــر در رشــته حســابداری تحصیــل مــی کنــد و از بــه اشــتراک گذاشــتن اشــتیاق خــود بــه کتــاب 

بــا پســرش لــذت می بــرد.

ورود به کانادا

 بــه ونکــوور آمــدم تــا زندگــی جدیــدی را بــرای خــودم و پســرم شــروع کنــم. اوایــل ورود بــه اینجــا خــوب بــود. 
مــردم و مهاجــران ایــن دوره را مــاه عســل مــی گفتنــد. ســپس انــواع چالــش هــا پیــش آمــد. بــه عنــوان 
مــادری مجــرد، تــوازن بیــن یافتــن شــغل، بهبــود زبــان انگلیســی، یادگیــری مهــارت هــای فنــی و همچنیــن 

مراقبــت از پســرم بــدون هیــچ کمکــی دشــوار بــود.

اولین گام روبه جلوی من

مــن همیشــه عاشــق کتــاب بــودم، وقتــی بــه اینجــا رســیدم جســتجو کــردم تــا نزدیک تریــن کتابخانــه بــه 
خانــه ام را پیــدا کنــم. خوشــبختانه دو کتابخانــه در نزدیکــی مــا بــود. در کمتــر از یــک هفتــه پــس از ورورد 
بــه ونکــوور، بــرای خــودم و پســرم درخواســت کارت عضویــت کتابخانــه دادم. مــا خیلــی خوشــحال بودیــم. 
ــه  ــه ب ــه، کتابخان ــه آنهــا گفتــم و بالفاصل ــه ب ــه پــدر و مــادرم زنــگ زدم و در مــورد کتــاب هــا و کتابخان ب

ماننــد خانــه دوم مــن تبدیــل شــد.
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ESL انجمن کتاب

مــن بــه انجمــن کتــاب ESL پیوســتم و تــازه واردان دیگــری نیــز از سراســر جهــان آنجــا بودنــد. همــه مــا 
بــه دلیــل پیشــینه های متفــاوت، دیدگاه هــای متفاوتــی نســبت بــه کتاب هــا داشــتیم کــه واقعــا قشــنگ 
بــود. رفتــه رفتــه زبــان انگلیســی ام را بهتــر کــردم و یــک ســال بعــد، بــه انجمنــی کــه بــرای انگلیســی زبانــان 
ــن  ــن، پســرم در انجم ــن حی ــود. در همی ــز ب ــش برانگی ــال چال ــز و کام ــود پیوســتم. بســیار شــگفت انگی ب

کتابخوانــی تابســتانی کــودکان شــرکت کــرد. او هــم عاشــق خوانــدن اســت.

کتابخانه منبعی از همه چیز

در کتابخانــه مــی توانیــد انــواع منابــع و امکانــات را پیــدا کنیــد. از طریــق کتابخانــه متوجــه وجــود خانــه 
همســایگی ونکــوور جنوبــی شــدم و بــه گــروه حمایــت از مــادران مجــرد YWCA پیوســتم. مــن بــه برنامــه 

آمادگــی شــغلی پیوســتم و یــاد گرفتــم کــه چگونــه رزومــه بنویســم. 

بــرای کار رزومــه دادم و قبول شــدم! خیلی خوشــحال بودم چون مردم به مــن کمک کردند و می 
خواســتم جــواب کمــک آنها را بدهم. مــا دانش آموزان خــود را به کتابخانه می بریــم تا بتوانند 
بــرای کارت عضویــت درخواســت دهند. هنگامی که آنها کارت دارند، مــی توانند به همه منابع و 
کتاب های موجود در دسترس دانش آموزان ESL دسترسی داشته باشند، همه چیز از یادگیری 

انگلیسی گرفته تا کاریابی. احساس می کنم خیلی خوش شانس هستم.
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 راهی سرگرم کننده برای دیدن ونکوور

دو ســال پیــش تصمیــم گرفتــم پســرم را بــه همــه کتابخانــه هــا ببــرم. 22 شــعبه در ونکــوور وجــود دارد کــه 
ماننــد مــکان هــای گردشــگری هســتند. پــس از بازدیــد از کتابخانــه کیتســیالنو، دونــات خریدیــم، ســپس 
در ســاحل نشســتیم و کتــاب هایــی را کــه از کتابخانــه بــه امانــت گرفتــه بودیــم، خواندیــم. ایــن یــک راه 

عالــی بــرای شــناخت شــهر اســت.

نگاهی اجمالی: کتابخانه های عمومی ونکوور

کتابخانه عمومی ونکوور منبعی رایگان از اطالعات و امکانات برای تازه واردان عرضه می کند.

22 شــعبه کتابخانه در سراســر شــهر هســت که مجالت، ســی دی، دی وی دی، و کتاب های الکترونیکی 
ــه  ــد. ب ــزار می کنن ــن برگ ــای آنالی ــه ه ــع و برنام ــف وســیعی از مناب ــن طی ــد و همچنی ــی دهن ــت م را امان
عنــوان مثــال، Vancouver Inspiration Pass بــه شــما و خانواده تــان دسترســی رایــگان بــه فرصت هــای 

فرهنگــی و تفریحــی در سراســر شــهر بــرای دوره دو هفتــه ای می دهــد.

کارکنــان کتابخانــه مــی تواننــد به شــما در یافتن اطالعات به زبان هــای مختلف در مورد تقریبــًا هر موضوعی 
کمک کنند. کارت کتابخانه به شما امکان می دهد به بیش از 2200 روزنامه دیجیتال از 97 کشور به 54 زبان 
دسترسی داشته باشید. برای کسانی که نمی توانند خوب بخوانند، وب سایت VPL می تواند روزنامه را برای 

شما بخواند.

کودکان در هر ســنی از برنامه های داســتانخوانی و رویدادهای دیگر مانند برنامه ســوادآموزی برای کودکان و 
پدران لذت می برند.

بــه عــالوه، کتابخانــه کالس هــای رایــگان ماننــد مهــارت هــای اولیــه کامپیوتــر یــا کاریابــی ارائــه مــی دهــد. 
ــرای  ــه ب ــه از خدمــات کتابخان ــد کــه چگون ــه شــما آمــوزش دهن ــد ب ــه مــی توانن ــگان کتابخان تورهــای رای

جســتجوهای خــاص ماننــد آمــوزش زبــان انگلیســی نهایــت اســتفاده را ببریــد.
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خانه های همسایگی

جــووی ابرانــو کــه اصالتــًا اهــل فیلیپیــن اســت، چهــار ســال پیــش از تورنتــو بــه ونکــوور مهاجــرت کــرد و 
 Kiwassa Longhouseبــه مــدت ســه ســال در آنجــا زندگــی کــرد. او اکنــون دســتیار برنامــه پــاره وقــت در

Out of School Care اســت.

بزرگترین تغییر اینجا در حال افتادن است

در فیلیپیــن، مــا زمســتان نداریــم، بنابرایــن بــه آب و هــوای ســخت عــادت نداریــم. همچنیــن، مــن  
خانــواده ای در اینجــا نــدارم کــه بتوانــم روی آنهــا حســاب بــاز کنــم، بنابرایــن عضویــت در جامعــه برایــم 

ــود. بســیار مهــم ب
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Kiwassa ورورد به خانه همسایگی

خانــه همســایگی ماننــد مــادر اســت، بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا توانایی هــای خــود را کشــف کنیــد. مــن 
همیشــه آن را مکانــی بــا اتفاقــات بــزرگ مــی دانــم. اینجــا بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا بــه آنچــه مــی توانیــد 
تبدیــل شــوید و بتوانیــد بــه خــود و دیگــران کمــک کنیــد. شــما مــی توانیــد آمــوزش ببینیــد تــا فــرد بهتــری 

باشــید و در جامعــه مشــارکت داشــته باشــید.

تجربیات خانه همسایگی جووی

کارگاه هــای زیــادی در اینجــا وجــود دارد. اینجــا بــودن بــه مــن کمــک کــرد تــا پتانســیل هایــم را کشــف کنــم. 
ســه ســال پیــش آنهــا کارگاه رهبــری داشــتند و مــن یکــی از شــرکت کننــدگان بــودم کــه کمــک فــوق العــاده 
ای بــه مــن کــرد. مــن یــاد گرفتــم کــه چگونــه رهبــری و مدیریــت کنــم. همــه چیــز را نظیــر برنامــه ریــزی، 
ایجــاد، ســازماندهی دیگــران و نحــوه تهیــه برنامــه قبــل از یــک رویــداد یــاد گرفتــم. همــه اینهــا ســکوی 

پــرش واقعــی بــرای مــن بــود.

چگونه به همسایه خود کمک می کنم

مهاجران دوســت دارند که مانند خانواده در کنار هم بمانند زیرا با در کنار یگدیگر بودن با جامعه کانادا ادغام 
می شوند. برای کمک و حفظ این امر، سه سال پیش گروهی به نام "مراقبین ارتباط " تشکیل شد.

در اینجا منابع و امکانات زیادی وجود دارد. اینجا مکانی شگفت انگیز است! به عنوان مثال، برنامه هایی برای 
سالمندان، دسترسی به اینترنت، مراقبت از کودکان، ESL و موارد دیگر وجود دارد. اگر می خواهید با دوستان 
خود مالقات کنید و آشپزی انجام دهید، می توانید این کار را در اینجا انجام دهید! اینجا مثل اتاق نشیمنی 
بزرگ اســت. مردم بســیار خوش برخورد هســتند. من اکنون اینجا کار می کنم و بســیار مفتخرم که بخشــی از 

خانواده خانه کیواسا هستم.
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توصیه من

الگویــی بــرای خــود داشــته باشــید و ســعی کنیــد کــه بــا نزدیــک شــدن بــه آن هــا و یادگیــری رفتارهــای انهــا 
بــه آنهــا تبدیــل شــوید. موفقیــت یــک محلــه بــه میــزان مشــارکت افــراد در جامعــه بســتگی دارد. بیــرون 

رفتــن و کمــک بــه جامعــه بــرای رشــد بهتــر مهــم اســت.

نگاهی اجمالی: خانه همسایگی

ــد کــه کشــوری صلــح آمیــز اســت و از مــردم سراســر جهــان اســتقبال مــی کنــد.  ــادا بــه خــود مــی بال کان
یــک راه عالــی بــرای شــناخت فرهنــگ کانــادا ایــن اســت کــه در مــورد ســایر فرهنــگ هــای قومــی ونکــوور 

بیاموزیــد و راه هایــی بــرای کمــک بــه زندگــی اجتماعــی بیابیــد.

خانه همســایگی محلی اســت که از شــما استقبال می کند و از شــما و همه ساکنان منطقه دعوت می شود تا 
به آنجا بروید، اطالعات کســب کنید، در برنامه ها شــرکت کنید و زمانی را برای به اشــتراک گذاشــتن ایده ها 
بگذرانید. آنها آژانس های مستقلی هستند که طیف گسترده ای از خدمات و برنامه های رایگان یا کم هزینه را 

برای خانواده ها و افراد ارائه می دهند.

بــا مهارت هایــی کــه از برنامــه رهبــری جامعــه آموختــم، گــروه مــا از کمک هــای مالــی بنیــاد ونکــوور بــرای 
میزبانــی مهمانــی هالوویــن کمــک مالــی دریافــت کــرد. مــا در کشــور خــود هالوویــن را جشــن نمــی گیریــم. 
ــار بــود کــه شــرکت کردنــد و راهــی ســرگرم کننــده بــرای  بنابرایــن، بــرای اکثــر شــرکت کننــدگان، اولیــن ب
ــه مــردم کمــک مــی کنــد دور هــم جمــع شــوند و  ــه ب ــود. ایــن کمــک هزین یادگیــری فرهنــگ کانادایــی ب
چیزهــای جدیــدی یــاد بگیرنــد. مــا همدیگــر را تشــویق می کنیــم تــا بــا توانایی هــای خودپیــش برویــم و بــا 

در کنــار هــم بــودن، خوشــبختی را پیــدا کنیــم. یکدیگــر را تشــویق مــی کنیــم تــا بهتــر عمــل کنیــم.
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برنامه های آنها چیزی برای ارایه به شما و همه اعضای خانواده دارد. برنامه هایی مثل گروه بازی برای بچه های 
خردسال، کمک در تکالیف و رویدادهای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان، مراقبت از کودک و کمک به والدین 

و فعالیت های اجتماعی برای سالمندان وجود دارد.

ــد. فعالیــت  ــه می کنن ــد ارائ ــرای ونکووری هــای جدی خانه هــای همســایگی همچنیــن خدمــات اســکان را ب
هایــی ماننــد راه هــای مطالعــه یــا تمریــن انگلیســی و کمــک در یافتــن شــغل جدیــد.
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مراکز اجتماعی

هــدر مک کــری نویســنده/کارگردان مســتقل کــه مــادر روپــرت و ناتانیــل اســت، بــه همــراه همســرش نیــل 
از ســال 2010 در هاســتینگز ســان رایــز زندگــی مــی کننــد. هــر دو از آلبرتــا بــه اینجــا مهاجــرت کردنــد.

 احساس کردم که در خانه ام

وقتــی مــادر شــدم چــون می توانســتم بــا مادرهــای دیگــر مالقــات کنــم، مــادران دیگــر بــه مــن کمــک کردنــد 
ــا بچــه هایتــان  ــرای انجــام دادن وجــود دارد هنگامــی کــه ب ــادی ب ــم. کارهــای زی ــا محیــط وفــق یاب کــه ب
ــود کــه در ونکــوور احســاس خوبــی  ــه ب ــا افــراد متفاوتــی مالقــات مــی کنیــد. اینگون بیــرون می رویــد و ب

داشــتم و شــبکه ای ارتباطــی بــرای خــودم ســاختم.

 کارهای مورد عالقه من در مرکز اجتماعی

ما در برنامه باشگاه والدین و نوزادان به طور منظم شرکت می کنیم و این برای من و آنها بسیار سرگرم کننده 
اســت. در آنجــا ماشــین ها و بلوک هــا و خانه های مینیاتوری وجود دارد که می تواننــد با آنها بازی کنند. در 
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تعطیالت آخر هفته ها، برخی قلعه های فانتزی را می سازیم و بچه ها در آنها بازی می کنند. بچه هایم از بچه 
های خجالتی به بچه هایی با اعتماد به نفس تبدیل شدند و من شاهد این بوده ام. اینکه آنها رشد می کنند 
و اجتماعی می شــوند برای من جالب و دیدینی  اســت. این احساســی عالی است که می توانم نیازهای درونی 

و برونی فرزندانم را برطرف  کنم.

توصیه من

مرکــز تفریحــی محلــی را پیــدا کنیــد و در برنامه هــای مــورد عالقــه خــود ثبــت نــام کنیــد. مراکــز اجتماعــی 
قلــب هــر محلــه ای هســتند. در حیــن یادگیــری مهارت هاـیـی ماننــد ســفالگری، رقــص سالســا، شــنا، 
ــا مهمانی شــان باشــید. ــان گردهمایــی خانوادگــی ی ــد میزب ــد. می توانی ــدا کنی ــد پی ــد دوســت جدی می توانی

نگاهی اجمالی: مراکز اجتماعی

مراکــز اجتماعــی و امکانــات تفریحــی ونکــوور مکان هــای عالــی بــرای اکتیــو مانــدن، یادگیــری مهارت هــای 
ــرای  ــد ب ــراد مــی توانن ــه شــهر هســتند و اف ــق ب ــه متعل ــردم هســتند. امکاناتــی ک ــا م ــات ب ــد و مالق جدی

اهــداف اجتماعــی، فرهنگــی یــا تفریحــی اســتفاده کننــد.

24 مرکز اجتماعی ونکوور، 13 اســتخر سرپوشــیده و روباز و هشــت پیســت، طیف وســیعی از خدمات را برای 
همه ســنین و عالیق ارائه می دهند. بســیاری از مراکز اجتماعی دارای مراکز تناســب اندام هســتند. حتی می 
توانید یک دیوار ســنگ  نوردی یا کارگاه های ســفالگری را در برخی از مراکز اجتماعی پیدا کنید. با امکاناتی که 
در سرتاســر شــهر قرار دارد، می توانید شــنا کنید، ورزش کنید، اســکیت کنید، ورزش های رزمی و یوگا انجام 
دهید، رقص بانگر یاد بگیرید، ساز جدیدی بنوازید، یا از مجموعه ای از برنامه های هنری خالقانه استفاده کنید.

ــا  ــرای مالقــات، معاشــرت و جشــن گرفتــن ب ــات مکانــی عالــی ب ــام کنیــد. ایــن امکان ــرای برنامــه ثبــت ن ب
دوســتان و خانــواده بــرای همــه مناســبت هــا فراهــم مــی کنــد. بســیاری نیــز گزینــه هــا و فعالیــت هــای 

مراقبــت از کــودک را بــرای خانــواده هــای پرمشــغله ارائــه مــی دهنــد.
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بســیاری از مراکــز اجتماـعـی برنامه ها و رویدادهــای با هزینه کم برای کودکان، جوانان یا ســالمندان ارائه می 
دهنــد. مراکــز اجتماـعـی معمــواًل برنامــه هایی برای تعطیــالت بعد از مدرســه، اردوهای روزانه یــا فعالیت های 

مراقبت از کودکان و همچنین برنامه های خانوادگی دارند.

افــراد در هــر ســنی بــا گذرنامــه OneCard  میتواننــد از دسترســی بــه برنامــه هــا و خدمــات تفریحــی در 
ونکــوور لــذت ببرنــد. بــا گذرنامــه میتوانیــد از اســتخرها و مراکــز اجتماعــی در سراســر شــهر بــدون هیــچ 
 Flexipass 1010 یــا-visit pass را مــی تــوان بــا گذرنامه هــای OneCard .هزینــه ای اســتفاده کنیــد
بدســت بیاوریــد کــه شــامل 50 درصــد تخفیــف برنامــه هــای اوقــات فراغــت بــرای مهاجرانــی کــه نیــاز مالــی 
دارنــد می شــود. مراکــز اجتماعــی بــه تــازه واردان فرصــت مالقــات بــا افــراد جدیــد، تجربــه فعالیــت هــای 

جدیــد و یافتــن دوســتان جدیــد را مــی دهنــد.
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برگزاری رویدادها و برقراری ارتباط با جوامع

آجــی پــوری کــه اصالتــا هنــدی اســت، 16 ســال پیــش از مانیتوبــا بــه ونکــوور آمــد. بــودن در شــهری بــه 
زیبایــی و تنــوع ونکــوور بــه مــدت نیمــی از عمــرش او را واقعــا درگیــر کــرده و توانســته چندیــن شــبکه را 

ایجــاد کنــد.

احساسات نخست در مورد ونکوور

مــا خانــواده ای چهــار نفــره بودیــم کــه همــه تــازه وارد بودیــم. واقعــًا ســخت بــود زیــرا مــا تازه وارد شــهر شــده 
بودیــم و از مانیتوبــای دوســت داشــتنی آمــده بودیــم، جایــی کــه بــا جمعیــت محلــی و جنــوب آســیا در 
آنجــا بســیار خــو گرفتــه بودیــم. مــا واقعــًا اینجــا کســی را جــز بــرادر پــدرم نمــی شــناختیم. زندگــی در اینجــا 
هــم گرانتــر و هــم بــه نوعــی ســردتر بــه نظــر مــی رســید کــه برقــراری ارتبــاط  بــا مــردم را ســخت تــر می کــرد.
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داوطلب شدن برای اتصال به شهر جدید

 در 16 ســالگی کار دواطلبانــه را در یــک مرکــز اجتماعــی محلــی آغــاز کــردم. کارگــری جــوان مــرا بــه مربــی 
گــری بســکتبال بــرای جوانــان مهاجــر دعــوت کــرد. حتــی بــا وجــود اینکــه جوانــان از موقعیت هــای مختلــف 
ــه عنــوان  ــه آنهــا یــاد می دهــم کــه ب ــد، مــن احســاس می کــردم کــه ب و از تمــام نقــاط جهــان آمــده بودن
یــک تیــم بــازی کننــد و بــا هــم کار کننــد و ایــن باعــث نزدیکــی مــا بــه یکدیگــر و محله مــان مــی شــد. ایــن 
بــه مــن نشــان داد کــه اگــر بتوانیــد مــردم را ســازماندهی کنیــد تــا بــا هــم کار کننــد، نــه تنهــا می توانیــد 

جوامــع محلــی را بــه هــم متصــل کنیــد، بلکــه آنهــا را قدرتمندتــر مــی کنیــد.

داوطلب شدن برای برگزاری رویدادها

 Changemakers Vancouver مــن از مذاکــره کــردن و ایجــاد تغییــر لــذت میبــرم. بــه عنــوان مثــال، شــرکت
را تأســیس کــردم تــا افــراد از بخش هــای مختلــف )دولــت، دانشــگاه، مســتقل و ..( را گــرد هــم بیــاورم تــا 
ــد انجــام دهیــم  ــه نظــر می رســد و چــه اقداماتــی بای ــه ب در مــورد اینکــه دنیــای ســالم تر و شــادتر چگون

بحــث کنیــم.

آنچه که من عاشق آن هستم

من واقعًا دوســت دارم مردم را دور هم جمع کنم و به آنها کمک کنم تا با چیزهایی که برایشــان مهم اســت 
ارتباط برقرار کنند، اساســًا فضاهایی خوشــایند ایجاد می کنم که در آن افراد بتوانند ارتباط برقرار کنند، ایده 

ها را به اشتراک بگذارند و از یکدیگر یاد بگیرند.

توصیه من در مورد ارتباط برقرار کردن

ارتباط معنادار از نشــان دادن خود واقعی شــما و همچنین آســیب پذیر بودن و پذیرفتن ناشــناخته ها ناشی 
می شــود که با اســتقبال از یک غریبه با لبخند یا حتی »ناماست)ســالم به زبان هندی(« شــروع می شــود، زیرا 
هرگــز نمی دانیــد بعــد از چنیــن حرکت کوچکی چه اتفاقی می افتد. ونکوور ممکن اســت در ابتدا ســرد به نظر 
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برســد، به خصوص زمانی که برای اولین بار به اینجا نقل مکان می کنید و افرادی را در اطراف خود می بینید 
که به نظر می رسد خیلی مشغول انجام زندگی روزمره خود هستند. اما اگر اجازه دهید الیه ها باز شوند، قلب 
و ذهــن خــود را بــاز کنیــد و به خود اجازه دهید تنوع را در آغوش بگیرید، می توانید با مردم این شــهر ارتباط 
برقرار کنید. شما فقط باید به اندازه کافی جسور باشید تا اولین گام ارتباط را بردارید، چه شرکت در رویدادها 
یا برنامه های محله خود یا صرفًا لبخند زدن به شــخصی که در کنار شماســت. با گذشــت زمان، شــما بخشی از 
این اتفاقات خواهید شــد. و هرگز نمی دانید، آن غریبه ای که به او لبخند زدید، ممکن اســت روزی شــما را 

برای یک فنجان چای دعوت کند.

 Namaste معــادل هنــدی »ســالم« یــا »روز بخیــر« در انگلیســی اســت. برخــالف دســت دادن، بوســیدن یــا 
در آغــوش گرفتــن یکدیگــر در فرهنگ هــای دیگــر، ناماســته نوعــی احــوال پرســی محترمانــه بــدون تمــاس 
ــا جنســیت، ســن یــا موقعیــت اجتماعــی متفــاوت به طــور  ــا فــردی ب اســت و می توانــد هنــگام مالقــات ب
جهانــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن کار معمــواًل بــا تعظیمــی خفیــف همــراه اســت کــه بــا دســت های 

فشــرده بــه هــم، کــف دســت ها و انگشــتان بــه ســمت بــاال در جلــوی ســینه تمــام می گــردد.

نگاهی اجمالی: برگزاری ارتباط و رویدادها

هنگامی که برای اولین بار به ونکوور می رســید، با جســتجوی آنالین یا ســرزدن به خانه همســایگی یا مرکز 
اجتماعی و یا کتابخانه محلی خود میتوانید دریابید چه رویدادها یا مراسماتی در محله شما رخ می دهد.

رویدادهای پیش رو...

جووی ابرانی از فیلیپین

رویــداد مــورد عالقــه مــن مســابقه آتــش بــازی اســت. هــر ســال بــه خلیــج انگلیســی مــی رویــم و باربیکیــو 
مــی خوریــم. عصــر کــه فــرا برســد، آتــش بــازی شــروع می شــود.
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کلمنسیا گومز از آمریکای التین

مــن جشــنواره مردمــی را دوســت دارم. مــن عاشــق پیــاده روی در پــارک اســتنلی یــا دوچرخــه ســواری در 
کنــار اقیانــوس هســتم. ســایر ســالمندان پیــاده روی در جنــگل و کبــاب کــردن در ســاحل را دوســت دارنــد.

روت سوارز از مکزیک

ما همیشه به جشنواره کودکان در جزیره گرانویل می رویم و عاشق PNE در ماه اوت هستیم.

سون یانگ سئو از کره جنوبی

مــن عاشــق رژه غــرور هســتم کــه ایــن یعنــی ونکــوور واقعــًا کشــوری آزاد اســت و قــادر هســتید هــر آنچــه 
را کــه مــی خواهیــد بیــان کنیــد.

والریا مانسیال از مکزیک

ما رویدادهای خاص مانند جشــنواره جاز را دوســت داریم. پســرم عاشــق گیتار اســت. آنها غرفه هایی دارند و 
چیزهایی می فروشند که مرا یاد مکزیک می اندازد.

اگنس تسانگ از چین

هــر زمــان کــه فعالیــت هــای گروهــی وجــود دارد ســعی کنیــد بــا همــه خانــواده بــه آن بپیوندیــد و مطمئــن 
باشــید کــه از آن لــذت خواهیــد بــرد. مــن همــه را تشــویق مــی کنــم کــه بــه جزیــره گرانویــل برونــد.
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فصل سوم: خدمات و امکانات

اگــر ایــن خدمــات نبــود احســاس خوشــایند کمتــری می کــردم. من خیلی احســاس خوشــبختی و خوشــحالی 
و افتخــار مــی کنــم. در اینجــا احســاس راحتــی و ارتباط بیشــتری دارم.

سمیه امیری که اصالتًا افغانستانی است و در سال 2011 به ونکوور مهاجرت کرد. 	
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مکانی برای زیستن

مریــم دمیــان مدیــر بازاریابــی و تولیــد ســازمان محلــی امــالک اســت. او در ســال 1989 بــه کانــادا مهاجــرت 
کــرد و اکنــون پنــج ســال اســت کــه در ونکــوور ســاکن اســت.

نقل مکان به ونکوور

مــن کاری پرریســک انجــام دادم و مکانــی را بــه صــورت آنالیــن بــا اســتفاده از آگهــی هــای آنالیــن اجــاره 
کــردم. ایــن فضــا بســیار کوچــک و بــا نــور بســیار کــم بــا قیمــت حــدود 800 دالر بــود کــه بــرای زیرزمیــن 

گــران اســت، امــا مبلــه بــود. از آن زمــان تاکنــون ســه بــار نقــل مــکان کــرده ام.

حتما تحقیقات خود را انجام دهید

تــا زمانــی کــه تحقیقــات خــود را انجــام نــداده ایــد، هیــچ کاری را انجــام ندهیــد، زیــرا ممکــن اســت کــه 
از شــما ســوء اســتفاده شــود. در مناطقــی کــه می خواهیــد در آن زندگــی یــا کار کنیــد، تحقیــق کنیــد و 
ــه  ــد، در مــورد آن منطق ــه مدرســه می روی ــد. اگــر در آنجــا ب ــه آن را بپردازی ــد هزین ــا می توانی ــد آی ببینی
تحقیــق کنیــد. اگــر بودجــه کمــی داریــد بیشــتر حواســتان باشــد. فکــر نکنیــد اولیــن جایــی کــه پیــدا مــی 
کنیــد تنهــا چیــزی اســت کــه مــی توانــد باشــد. بــه شــهر برویــد، بــا افــراد جدیــد مالقــات کنیــد و بفهمیــد 

کــه مــی خواهیــد کجــا قــرار بگیریــد.
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 چالش اساســی این اســت که بیشــتر تبلیغات آنالین هســتند. آژانس های اجاره ای هستند که می توانند به 
شما در یافتن مکان کمک کنند، اما ببینید کمیسیون آنها چقدر است، زیرا اغلب می توانید به تنهایی و بدون 
پرداخت کمیســیون مکانی را بیابید. از همه پرس و جو کنید. وب ســایت شــهر و کانال امالک وجود دارد، اما 
ببینید آیا می توانید گروهی که مستاجران در آن هستند را پیدا کنید که در آن مردم در مورد تجربیات خود 

در ونکوور صحبت کنند.

توصیه من

بدانیــد چــه مــی خواهیــد و ســعی کنیــد تــا جایــی کــه مــی توانیــد دنبــال آن بگردیــد. در عیــن حــال، بدانیــد 
کــه قــرار نیســت فــورًا بــه هــر چیــزی کــه مــی خواهیــد برســید. اگــر ماشــین نداریــد، مطمئــن شــوید کــه در 
مــکان جدیــد بــه حمــل و نقــل عمومــی نزدیــک هســتید. نبایــد بیشــتر از 30 دقیقــه از متــرو یــا اتوبــوس 
فاصلــه داشــته باشــید. تــا زمانــی کــه مطمئــن نشــدید کــه آن مــکان را دوســت داریــد قــراردادی را امضــا 
نکنیــد و متوجــه شــوید کــه تعهــدات قــراردادی شــما در قبــال فســخ اجــاره نامــه چیســت. حقــوق خــود را 

بــه عنــوان یــک مســتاجر بدانیــد. راهنمایــی بــرای مالــکان و مســتاجرین ونکــوور وجــود دارد.

زمانی که اینجا احساس صمیمیت کردم...

زمانــی کــه در جایــی کــه زندگــی مــی کنیــد ســاکن شــدید، در آن زمــان اســت کــه مــی توانیــد ونکــوور را 
خانــه خــود صــدا کنیــد. شــما مــی توانیــد در ونکــوور کســی کــه مــی خواهیــد باشــید. بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه مــن آن را دوســت دارم. ایــن شــهر محــدود کننــده و مانــع نیســت. بــه خودتــان زمــان بدهیــد 
تــا بــه آن عــادت کنیــد. اگــر مــکان فعلــی خــود را دوســت نداریــد و قــراردادی را امضــا کــرده ایــد، یــک ســال 

صبــر کنیــد و ســال آینــده یــک اجــاره نامــه جدیــد امضــا کنیــد.
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نگاهی اجمالی: مکانی برای زندگی

ونکــوور مکانــی بســیار گــران بــرای زندگــی اســت. هزینــه هــای مســکن از منطقــه بــه منطقــه دیگــر بســیار 
ــرای  ــد. ب ــات کافــی کســب کنی ــف اطالع ــای مختل ــه ه ــت در محل ــل از اقام ــن قب ــاوت اســت، بنابرای متف
زندگــی نزدیــک بــه محــل کار یــا تحصیــل خــود برنامــه داشــته باشــید. بــا ایــن کار در وقــت و هزینــه شــما 
صرفــه جویــی مــی شــود و تعامــل بــا محلــه را آســان تــر مــی کنــد. اکثــر مــردم در آپارتمــان هــا یــا خانــه 
ــرادی  ــان اف ــد Padmapper و Craigslist در می ــد. وب  ســایت هایی مانن ــی کنن ــای شــخصی زندگــی م ه
کــه بــه دنبــال مســکن هســتند بســیار محبــوب هســتند، امــا در مــورد آنچــه پیــدا می کنیــد و اطالعــات 

شــخصی کــه ارائــه می دهیــد محتــاط باشــید.

راهنمای BC برای مالکان و مستاجران، تعهدات قانونی مربوط به شما را توضیح می دهد، مانند نحوه بازپرداخت 
برای تعمیرات اضطراری یا نحوه و میزان اخطار مالک قبل از ورود به مکان اجاره ای شما. شهر ونکوور همچنین 
پایگاه داده اســتانداردهای اجاره را گردآوری می کند، که در آن می توانید بررســی کنید که آیا در ســاختمان 

مورد نظر شما مشکلی وجود دارد یا خیر.

  BC اطالعات قانونی را برای تازه واردانی که می خواهند در )TRAC( مرکز منابع و مشاوره مستاجر
خانه ای اجاره یا خرید کنند، ارائه می دهد و سایر برنامه ها و مجموعه های کاربردی را فهرست 
می کند که شــامل اطالعاتی در مورد عملکرد شــوراها است که نهادهایی مسئول برای مدیریت و 
نگهداری ســاختمان ها هســتند. در مسکن های تعاونی ، شــما و همسایگانتان مالک خانه هایتان 
هســتید و بــه صورت مشــترک مدیریــت می کنید و اعضــای کم درآمد هزینه کمتــری می پردازند. 

ممکن است از سه ماه تا سه سال طول بکشد تا وارد یک تعاونی شوید.



74راهنمای تازه واردان به ونکوور

خدمات برای مهاجرین جدید

یانــگ ســئو اهــل کــره جنوبــی اســت. او نزدیــک بــه ســه ســال پیــش بــه کانــادا بــرای خوانــدن انگلیســی 
ـی آمــد. او در حــال حاضــر در آژانــس خدمــات اســکان و در مرکــز آموزشــی بــرای  و مدیریــت بازرگاـن

ـی بــه صــورت داوطلبانــه کار می کنــد. دانشــجویان بیــن الملـل

ورورد من به کانادا

 واقعــا هیجــان زده بــودم کــه بــه عنــوان دانشــجوی بیــن المللــی آمــده ام و هیــچ چیــزی نبــود کــه نگــران 
آن باشــم. تنهــا نیــاز بــود کــه دو ســال انگلیســی بخوانــم، همیــن. یــک ســال بعــد از آمدنــم بــه اینجــا بــا 
شــوهرم آشــنا شــدم و ســال بعــد ازدواج کردیــم. مــا مــی توانســتیم کــره را بــرای زندگــی انتخــاب کنیــم، 
امــا کانــادا را انتخــاب کردیــم. مــا ونکــوور را بــه خاطــر محیــط زیســت و طبیعــت آن دوســت داریــم. مــردم 
بســیار صمیمــی هســتند. همچنیــن فرصــت هــای بیشــتری بــرای تــازه واردان وجــود دارد. مــردم اینجــا بــه 

تــازه واردهــا و آســیایی هــا نــگاه تحقیــر آمیــز نمــی کننــد.
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در انتظار کانادایی شدن

بعــد از اینکــه بــرای اقامــت دائــم درخواســت دادم، همــه چیــز تغییــر کــرد زیــرا نیــاز داشــتم تــا بــا فرهنــگ 
و جامعــه کانادایــی هماهنــگ شــوم. نیــاز داشــتم کــه کار پیــدا کنــم. همــه چیــز اینجــا بســیار متفــاوت 
اســت، مثــاًل سیســتم پزشــکی. حــاال کــه اینجــا زندگــی مــی کنــم، نگــران انگلیســی ام هســتم. مــن فکــر 

مــی کنــم بســیاری از مهاجــران نیــز در ایــن مــورد نگــران هســتند.

گام های نخست برای ادغام

دوســتانم بــه مــن توصیــه کردنــد کــه بــه موسســه SUCCES کــه در زمینــه خدمــات بــه مهاجــران شــناخته 
شــده اســت بــروم. مــن همچنیــن آژانس هــای دیگــری از جملــه انجمــن خدمــات مهاجــران بریتیــش 
ــم و  ــدا کــردن کار رفت ــه کارگاهــی در مــورد نحــوه پی ــدا کــردم. مــن ب ــا، MOSAIC و Options را پی کلمبی
مهــارت هایــی ماننــد اصــول مذاکــره، نحــوه شــبکه ســازی، نحــوه برقــراری ارتبــاط و کاهــش لهجــه را فــرا 
گرفتــم. برنامــه واقعــا مفیــد بــود. مهمتریــن کاری کــه آنهــا انجــام مــی دهنــد ایــن اســت کــه بــه مــردم 
کمــک مــی کننــد اعتمــاد بــه نفــس خــود را بــه دســت بیاورنــد. وقتــی رزومــه خــود را منتشــر مــی کنیــد 
اغلــب پاســخی دریافــت نمــی کنیــد. بعــد از مدتــی، بــا وجــود اینکــه در کشــور خــود فــردی حرفــه ای بودیــد، 
اعتمــاد بــه نفــس خــود را از دســت مــی دهیــد. مــن ســعی کــردم بــرای چندیــن شــغل درخواســت کنــم، 
امــا نتوانســتم پاســخی از شــرکت هــا دریافــت کنــم. بنابرایــن مــن بیشــتر تــالش مــی کنــم. فکــر مــی کنــم 

شــبکه ســازی کلیــد موفقیــت اســت.

توصیه من

اعتمــاد بــه نفــس خــود را از دســت ندهیــد و بــه چیزهــای منفــی فکــر نکنیــد، مثبــت فکــر کنیــد و لبخنــد 
بزنیــد. صبــر کنیــد چــون اتفاقــات خــوب زمــان مــی برنــد.
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دنیای ایده آل من

مــی خواهــم در ســازمان خدمــات شــهرک ســازی کار کنــم، ســازمانی کــه بــه مهاجریــن کمــک مــی کنــد تــا 
بــا جامعــه ســازگار شــوند. مــی خواهــم بــه مــردم کمــک کنــم تــا شــادی خــود را پیــدا کننــد. در تــالش بــرای 
یافتــن خوشــبختی ام و مــی دانــم کــه مــی توانــم بــه دیگــران کمــک کنــم تــا همیــن کار را انجــام دهنــد. در 

اینجــا زندگــی بســیار شــادی خواهــم داشــت.

بررسی اجمالی: خدمات برای مهاجران جدید

مهاجــرت بــه کشــوری جدیــد و ادغــام در جامعــه ای کــه در آن زندگــی متفــاوت در جریــان اســت آســان 
نیســت. امــا شــما تنهــا نیســتید. انــواع خدمــات اســکان در ونکــوور از طریــق شــبکه گســترده ای از   

ســازمان هــا در دســترس اســت.

ـی از جملــه کارگاه های خوش آمدگویی، آشناســازی، آموزش زبان و شبکه ســازی،  ســازمان های اســکان خدماـت
خدمــات اســتخدامی و ارتقــای مهارت هــا، و اطالعات در مورد خدمات ضروری مانند مســکن و بهداشــت ارائه 
می کننــد. آن هــا اینجــا هســتند تا به شــما و خانواده شــما کمک کنند تــا آنچه را که نیاز داریــد پیدا کنید یا 
حداقل بفهمید که کجا به دنبال پاســخ باشــید و کدام ســؤال را بپرسید. اما می بایست برای تغییری تدریجی 
آماده باشید. شروع زندگی جدید یک شب اتفاق نمی افتد، پیروزی های کوچک زیادی وجود دارد که در طول 

راه جشن خواهید گرفت.

اداره شــهروندی و مهاجــرت کانــادا می تواند به اقامت دائم یا شــهروندی کمــک کند و راهنمای 
جامع در مورد کشــور مقصد برای شــما ارائه می دهد. زمانی که بیش از چهار ســال اقامت دائم 
داشــته باشــید، می توانید برای شهروندی کانادا اقدام کنید. شهروندانی که ساکنان دائمی می 

شوند از حقوقی مشابه شهروندانی که در کانادا متولد شده اند برخوردارند.
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یافتن شغل

سیســیلیا گانــان کــه پزشــکی در مانیــل بــود، در ســال 2010 بــه همــراه همســر و دو فرزنــدش از فیلیپیــن 
مهاجــرت کــرد. او در حــال حاضــر بــه عنــوان دســتیار کلینیــک پزشــکی مشــغول بــه کار اســت.

بسترسازی

یــک یــا دو مــاه قبــل از اینکــه مانیــل را تــرک کنیــم شــروع کردیــم بــه ارســال رزومــه بــرای کار و در 
ســمینارهای کاریابــی و مهاجریــن شــرکت کردیــم کــه در آن بــا ســازمان هایــی کــه در یافتــن شــغل کمــک 

ــه اینجــا رســیدیم و ســه شــنبه شــوهرم کار داشــت. ــد آشــنا شــدیم. یکشــنبه ب مــی کنن

چرا مهاجرت کردیم

ــه آســم  ــم مبتــال ب ــود. مــن و فرزندان ــن آن ســالمت ب ــا اصلــی تری ــود، ام ــا بســیار ب ــل نقــل مــکان م دالی
هســتیم، بنابرایــن بایــد بــه شــهری بــا هــوای تمیزتــر نقــل مــکان مــی کردیــم. مــا هرگــز در اینجــا ســرفه 
یــا ســرماخوردگی نداشــته ایــم. همچنیــن، پیــدا کــردن شــغل بــرای همســرم بــا  ســن بــاالی 35 در مانیــل 
بدلیــل جمعیــت بــاالی آن کار ســختی بــود. آنهــا نســل جــوان را در اولویــت قــرار مــی دهنــد. بــه عنــوان 

پزشــک شــما اینجــا  بســیار مشــغول هســتید، امــا حقــوق در اینجــا بســیار بهتــر اســت.
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یافتن شغل

می دانســتم پیــدا کــردن شــغل در حرفــه  ام ســخت اســت، امــا بســیار مصمــم بــودم. مرتبــًا تابلوهــای کار 
در آژانــس هــای کاریابــی را بررســی مــی کــردم و بــا آنهــا تمــاس مــی گرفتــم تــا ببینــم چگونــه مــی تواننــد 
کمــک کننــد. ابتــدا بایــد امتحــان ارزیابــی مــی دادم تــا دانــش انگلیســی خــود را آزمایــش کنــم کــه هزینــه 
آن را پرداخــت کردند.ایــن آزمــون را قبــول شــدم و بــه همــه اعــالم کــردم کــه می خواهــم بــه دنیــای پزشــکی 
برگــردم. فکــر مــی کــردم شــروع خوبــی باشــد کــه بــرای گرفتــن دیپلــم دســتیار مطــب پزشــکی اقــدام کنــم. 

دو ســوم شــهریه از طریــق برنامــه Skills Connect پرداخــت شــد.
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قصه موفقیت من

رزومــه ام را بــرای موسســات پزشــکی از جملــه کلینیــک جراحــی زیبایــی در نزدیکــی خانــه مــان ارســال کــردم. 
خــودم را معرفــی کــردم و توضیــح دادم کــه ســابقه پزشــکی دارم و همــان موقــع بــه مــن پیشــنهاد مصاحبــه 
دادنــد. ســپس، آنهــا خواســتند کــه یــک روز در کلینیــک آنهــا تحــت نظــر باشــم و در پایــان، پرســتاران 
بــه جــراح گفتنــد: "دکتــر، او حتــی بــه مــا آمــوزش هــم مــی دهــد!" احســاس غــرور کــردم. آنهــا گفتنــد: "او 
نیــازی بــه تمریــن نــدارد، او مــی توانــد از فــردا شــروع کنــد!" بنابرایــن، اکنــون بــه عنــوان دســتیار مطــب و 

دســتیار جراحــی در آنجــا مشــغول بــه کار هســتم. آنهــا بــرای مــن ماننــد خانــواده شــده انــد.

توصیه من

 مــی دانــم کــه داســتان مــن اســتثنایی اســت. برخــی از دوســتان مــن چندیــن مــاه اســت کــه بــدون اقبــال 
در جســتجو شــغل هســتند. امــا عــزم راســخ ، صبــر کــردن و زمــان گذاشــتن کلیــد پیــروزی هســتند. آمــاده 
ــاز  باشــید کــه از صفــر شــروع کنیــد و همــه چیــز را پشــت ســر بگذاریــد. بــه احتمــال زیــاد بــه مدرســه ب
خواهیــد گشــت. ذهــن خــود را بــه روی راه هــای مختلــف ورود بــه رشــته خــود بــاز کنیــد. اولیــن چیــزی کــه 
نیــاز داریــد تجربــه اســت و درهــا بــه روی شــما بــاز خواهنــد شــد. همــه چیــز در نهایــت در جــای مناســب 

قــرار مــی گیــرد.

نگاهی اجمالی: جستجو برای شغل

ــان انگلیســی را  پیــدا کــردن کار در ونکــوور آســان نیســت. بایــد صبــور باشــید، مهــارت هــای خــود در زب
ــه رســمیت  ــه کاری شــما گاه اینجــا ب ــد. تجرب ــدا کنی ــاط پی ــرای ایجــاد ارتب ــد و راه هایــی ب توســعه دهی
شــناخته نمــی شــود. اگــر مــی خواهیــد در حرفــه قبلــی خــود کار کنیــد، ممکــن اســت مجبــور شــوید در 
کانــادا دوبــاره آمــوزش ببینیــد یــا نشــان دهیــد کــه بــه انــدازه کافــی بــه زبــان انگلیســی مســلط هســتید 
ــه ارایــه ســخنرانی 10 دقیقــه ای باشــید.  تــا حــدی کــه نظــرات خــود را بیــان کنیــد، تحقیــق کنیــد و قــادر ب
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LISTN بــرای شــما منابعــی از زبــان انگلیســی که نیاز دارید انها را یــاد بگیرید تا بتوانید اینجــا کار کنید یا به 
مدرسه بروید و یا بخواهید با جامعه گفتگو کنید را مهیا می کند.

ــه حمــل و نقــل، ســاخت و  ــه مهاجــران در بخشــهای مختلــف BC، از جمل هــدف Skills Connect کمــک ب
ســاز، تولیــد، گردشــگری و مراقبــت هــای بهداشــتی اســت کــه بتواننــد شــغل پیــدا کننــد.

Job Options BC برنامه  ایست برای کسانی که در بریتیش کلمبیا همچنان دنبال شغل هستند.

Learn the workplace وبســایتی اســت که نکات و ظرافت های حاکم بر محیط کاری در کانادا را برای شــما به 
اشتراک میگذارد.

 ISS of و .S.U.C.C.E.S.Sو mosaic موسســاتی همچــون خدمــات مرکــزی اســتخدام بریتیــش کلمبیــا و
BC همگــی کارگاه هــای اســتخدامی را ارائــه مــی دهنــد.

این مراکز آگهی های شغلی را ارائه می دهند و بسیاری از فهرست ها را می توان به صورت آنالین پیدا کرد. 
تنها به ارســال رزومه به شــرکت های مختلف دل خوش نکنید یکی از روش های مفید هدف قرار دادن شــغلی 

خاص است که موثرتر است.

هنگامــی کــه ســازمانی را کــه می خواهیــد در آن کار کنیــد یافتیــد، بــا انهــا تمــاس بگیریــد تــا ببینیــد آیــا 
می توانیــد مدیــر اســتخدام را بــرای مصاحبــه کوتــاه )پنــج یــا ۱۰ دقیقــه ای( مالقــات کنیــد. اگــر موافقــت 
کردنــد بــا شــما مالقــات کننــد، بپرســید کــه بــه دنبــال چــه نــوع مهــارت هــا و اســتعدادهایی هســتند. هرگــز 
بیــش از زمــان توافــق شــده باقــی نمانیــد، مگــر اینکــه از شــما درخواســت کننــد، و بــا یادداشــت تشــکری 

بــه انهــا بــدرود گوییــد. وقتــی کســی بــه شــما کمــک مــی کنــد، قدردانــی نشــانه احتــرام اســت.

کارهای داوطلبانه انجام دهید. این به شما کمک می کند تا با سیستم کانادا وفق یابید و به شما این فرصت 
را مــی دهــد که نشــان دهید قابــل اعتماد، کارآمــد و دارای نگرش مثبت هســتید. بعدًا، افرادی کــه برای آنها 

داوطلب می شوید می توانند تکیه گاه مهمی برای شما باشند.
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بهداشت

ژاکلیــن گرگســون محققــی اســت کــه ســال هــا در زمینــه رفــاه اجتماعــی کار انجــام داده اســت. او در ســال 
2012 از بریتانیــا بــه ونکــوور مهاجــرت کــرد. او در حــال حاضــر در دانشــگاهی کار مــی کنــد.

عضویت در سیستم سالمت

مــا خیلــی خــوش شــانس بودیــم. شــنیده بــودم کــه پیــدا کــردن پزشــک خانــواده بســیار ســخت اســت. امــا 
یکــی از همســایه هــا دکتــرش را بــه مــن توصیــه کــرد، مــن و شــوهرم بــه آنجــا رفتیــم. قــرار گذاشــتیم و 

مــا را بــرای مصاحبــه آوردنــد. مــا بالفاصلــه ثبــت نــام کردیــم امــا اغلــب بــه ایــن آســانی نیســت.

برایند تجربه  های سیستم سالمت

از زمانــی کــه اینجــا بــوده ام تنهــا چنــد بــار پیــش دکتــر رفتــه ام و تعجــب کــردم کــه در یــک ســاختمان مــی 
تــوان بــه غالــب خدمــات ضــروری دسترســی داشــت. بــه ویــژه تحــت تأثیــر خدمــات بهداشــتی در دســترس 

زنــان قــرار گرفتــم، بــه عنــوان مثــال، بیمارســتان هــا و کلینیــک هــای ویــژه زنــان در دســترس هســتند.
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راحتی و در دسترس بودن

کلینیــک هــای ســیار بــرای مــن تازگــی دارنــد. در انگلســتان، بــه نــدرت داشــتیم. اینجــا انــگار در هــر محلــه 
ای یکــی هســت! اگــر پزشــک خانــواده نداریــد، بــرای هــر چیــزی غیــر از مــوارد اورژانســی بــه کلینیک هــای 
ســیار ســر خواهیــد زد. شــما احتمــااًل هــر بــار بــه پزشــک دیگــری مراجعــه خواهیــد کــرد، امــا بســیار خــوب 
اســت کــه آنهــا در دســترس هســتند. بــا ایــن حــال، اگــر پوشــش پزشــکی نداریــد، بایــد هزینــه ای بپردازیــد.

توصیه من در یافتن دکتر

بــا وجــود جســتجو در اینترنــت، صحبــت بــا افــراد بــرای مــن تاثیرگــذار بــود. اگــر از دیگــران در همســایگی 
خــود بپرســید، ممکــن اســت دکتــری را پیــدا کنیــد کــه نزدیــک محــل زندگــی شــما باشــد. داشــتن نوعــی 
بیمــه خدمــات درمانــی )خصوصــی( قبــل از آمــدن بســیار مهــم اســت زیــرا ســه مــاه طــول مــی کشــد تــا 
تحــت پوشــش MSP )طــرح خدمــات پزشــکی( در اینجــا قــرار بگیریــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت 

بســیار گــران شــود.

نگاهی اجمالی: بهداشت

ــا ایــن حــال، از آنجایــی کــه  ونکــوور دارای یکــی از بهتریــن سیســتم هــای بهداشــتی در جهــان اســت. ب
ــرای همــگان در دســترس اســت، گاهــی اوقــات ممکــن اســت دوره هــای انتظــار طوالنــی باشــد. توجــه  ب
ــرای ســه مــاه اول در BC متحمــل                  داشــته باشــید کــه بایــد تمــام هزینــه هــای خدمــات پزشــکی را کــه ب
مــی شــوید، بپردازیــد. پــس از آن زمــان، هــر شــهروند یــا مقیــم دائمــی مــی توانــد بــرای طــرح خدمــات 

ــد. پزشــکی )BC )MSP درخواســت ده

برنامه بیمه گروهی اســتان بیشــتر هزینه های پزشــکی را پوشش می دهد. پس از واجد شرایط شدن و ثبت 
نــام، بایــد ســاالنه هزینــه ای بپردازید که با توجه به درآمد خانوار شــما محاســبه می شــود. پناهندگان تحت 
حمایــت دولــت از طریــق دولت فدرال، بیمــه درمانی موقت دریافت می کنند. از آنجا، شــما فقط باید پزشــک 
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مراقبت های بهداشتی برای خود پیدا کنید. کلینیک های ونکوور می توانند مراقبت های پزشکی یک روزه را 
برای کسانی که پزشک خانواده ندارند ارائه دهند. این کلینیک ها برای مراقبت های ویژه نیستند.

ــد.  ــه اورژانــس بیمارســتان )ER( بروی اگــر وضعیــت شــما فــوری اســت امــا بحرانــی نیســت، مســتقیمًا ب
می توانیــد قبــل از خــروج از خانــه، وب ســایت Emergency Wait Times را بررســی کنیــد تــا نزدیک تریــن 
بیمارســتانی را پیــدا کنیــد کــه کمتــر شــلوغ باشــد و دریابیــد کــه چــه چیــزی بایــد بــا خــود همــراه                      

داشــته باشــید.

برای مراقبت منظم و مداوم از بیمار، باید پزشک خانواده پیدا کنید. با بررسی دایرکتوری چاپ شده پزشکان 
برای پیدا کردن کسی در یک نقطه مناسب از شهر شروع کنید.

ونکــوور همچنیــن دارای کلینیک هــای پزشــکی اســت کــه خدمــات ویــژه ای ماننــد درمــان ســرطان، کنتــرل 
درد، اطالعــات ســالمت جنســی و طــب ســنتی چینــی یــا آیــورودا ارائــه می دهنــد. برخــی از مراکــز بهداشــتی 

نیازهــای خصوصــی زنــان یــا جوانــان را بــرآورده می کننــد.

انجمن دندانپزشــکی BC لیســتی از دندانپزشــکان را ارائه می دهد که می توانید به آنها مراجعه 
کنید و تعدادی از کلینیک های ارزان قیمت را نیز فهرست می کند، زیرا همه کارهای دندانپزشکی 

تحت پوشش MSP شما قرار نمی گیرند.
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مراقبت از کودکان

والریــا مانســیال در 19 ســالگی بــه همــراه پســر دو ســاله اش از مکزیکــو ســیتی بــه ونکــوور پناهنــده شــد. 
او در حــال تحصیــل بــه عنــوان مربــی کــودکان اســت و بــر برنامــه پــدر و مــادر و نــوزادان در خانــه محلــه 

کولینگــوود نظــارت مــی کنــد.

گذشته را پشت سر خود جا بگذارید

ادامــه زندگــی وقتــی کــه کشــور خــود را تــرک مــی کنیــد کمــی ســخت می شــود. مــن ویــران شــده بــودم و 
فقــط دو چیــز را مــی دانســتم: نمــی توانســتم بــه عقــب برگــردم، و بــه خاطــر پســر دو ســاله ام چــاره ای جــز 
بیــرون رفتــن و جنگیــدن نداشــتم. مــن در BWSS )خدمــات پشــتیبانی زنــان کتــک خــورده( آغــاز بــه کار 
کــردم و دیــدم کــه تنهــا نیســتم. ایــن بــه مــن اعتمــاد بــه نفــس داد. بنابرایــن ســازگاری مــن ســریع بــود 

زیــرا هرگــز از تــالش دســت نکشــیدم.
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یافتن انجمن و جامعه جدید

ــل از مــن خواســته شــد کــه در برنامــه Parent and Tots کــه مــن و پســرم در آن حضــور داشــتیم  اوای
ــد  ــه مــن فرصــت دادن داوطلــب شــوم. ســپس خواســته شــد کــه کمــک سرپرســت باشــم و در نهایــت ب
تــا سرپرســت باشــم! احســاس مــی کنــم کــه کار داوطلبانــه باعــث شــد کــه متوجــه شــوم در بعضــی 
کارهــا خــوب هســتم و مــی توانــم بــرای جامعــه جدیــدم مفیــد باشــم. چیــزی کــه دوســت دارم بــه پســرم                 

نشــان دهــم.

مراقبت از کودکان در ونکوور

بــه عنــوان مــادری تــازه وارد در ابتــدا نگــران بــودم کــه زبــان و فرهنــگ جدیــد بــرای فرزنــدم ســخت باشــد. 
کــه هرگــز اینچنیــن نبــود. بــرای مــن حتــی ســخت تــر بــود بنابرایــن حمایتــی کــه دریافــت میکــردم بســیار 
کمــک کننــده بــود. کارکنــان همیشــه باعــث مــی شــدند کــه مــا احســاس مراقبــت و همدلــی کنیــم. اعتمــاد 
بــه نفــس پســرم هــم بــه مــن کمــک کــرد. از طــرف دیگــر اکنــون، مــن بــا والدیــن کــودکان کار مــی کنــم 
تــا بــه آنهــا کمــک کنــم و بــه آنهــا اطمینــان دهــم کــه فرزندانشــان بــه خوبــی مــورد حمایــت هســتند. مــا 
بــه بچــه هــا نشــان مــی دهیــم کــه چــه انــدازه توانایــی دارنــد. از بچــه هــا همانطــور کــه آنهــا از مــن یــاد 
مــی گیرنــد یــاد مــی گیــرم. همچنیــن بورســیه هایــی وجــود دارد کــه مــی توانیــد بــه عنــوان کمــک هزینــه 

مراقبــت از کــودک درخواســت دهیــد.

توصیه من

خانــه هــای همســایگی و مــکان هــای خانوادگــی بــرای شــروع برنامــه هــای مراقبــت از کــودک عالــی هســتند 
و فرصتــی  اســت بــرای معاشــرت در محیطــی چنــد فرهنگــی. آنهــا مســتقل شــدن و مهــارت هــای اجتماعــی 
را بــه کــودکان آمــوزش مــی دهنــد و بــه عنــوان حامیــان والدیــن و دوســت یابــی نیــز عالــی هســتند. همــه 

مــا فرزنــدان خــود را مشــترک می دانیــم و دوســتی هــا از آنجــا رشــد مــی کنــد. مــا هرگــز تنهــا نیســتیم.
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و حاال ...

پســرم روز بــه روز در حــال پیشــرفت اســت. وقـتـی بــرای اولیــن بــار رســیدیم او فقــط مــی خواســت        
نزدیــک مــن بمانــد. امــا در دوران پیــش دبســتانی، او بــه انــدازه کافــی اعتمــاد بــه نفــس داشــت کــه بــه 
ســراغ بچــه هــای دیگــر در پــارک رفتــه و بــازی کنــد. گاهــی اوقــات فکــر مــی کنــم کــه اگــر فرصــت هــای 
یکســانی در دوران کودکــی داشــتم، زندگــی متفاوتــی در مکزیــک داشــتم. خوشــحالم کــه پســرم اکنــون 

ایــن فرصــت هــا را دارد.

نگاهی اجمالی: مراقبت از کودکان

ـی اســت. اگــر بــه دلیــل کار یــا مســئولیت  در کانــادا، تنهــا گذاشــتن کــودکان زیــر 12 ســال غیرقانوـن
هــای دیگــر نمــی توانیــد در کنــار فرزنــدان خــود باشــید، بایــد برنامــه کمــک خانــواده را ترتیــب دهیــد یــا 
مهدکــودک دولتــی یــا خصوصــی پیــدا کنیــد. فقــط مراقبــت هــای روزانــه کــه دارای مجــوز اســتانداردهای 

ــادا هســتند پیشــنهاد مــی گــردد. بهداشــت و ایمنــی کان

مراکز اجتماعی و خانه های محله در سرتاسر شهر برنامه مراقبت از کودکان را در محل ارائه می دهند. با مرکز 
منابع مراقبت از کودکان Westcoast تماس بگیرید تا مرکز مراقبت از کودک که مناســب شــرایط شــما اســت 
را پیشــنهاد دهد. کارکنان آنها می توانند به زبان های مختلف صحبت کنند و اطالعات ترجمه شــده به زبان 

شما در دسترس است.

ــاره کــه توســط هیئــت مدرســه ونکــوور  کــودکان چهــار ســاله یــا کمتــر مــی تواننــد در مراکــز شــروع دوب
ارائــه مــی شــود، شــرکت کننــد. آنهــا رایــگان هســتند و نیــازی بــه دانســتن زبــان انگلیســی ندارنــد، امــا 
شــامل مراقبــت روزانــه نیســتند. یارانــه هــا و کمــک هزینــه هایــی کامــل یــا جزئــی مراقبــت از کــودک بســته 

بــه شــرایط خانــواده شــما از طریــق اســتان در دســترس اســت.
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مکان هــای خانوادـگـی، مراکــزی بــرای والدین و کودکان پیش دبســتانی هســتند و از والدیــن در محیط گروهی 
حمایت می گردد و فضای خالقانه برای کودکان پیش دبستانی بوجود می آید.

غالــب مراکــز اجتماعــی و خانــه هــای محلــه، پشــتیبانی و خدماتــی را بــرای مراقبــت از کــودکان ارائــه مــی 
دهنــد. هیئــت مدرســه ونکــوور )VSB( برنامــه هــای آمــوزش اولیــه بــرای کــودکان نیــز دارد.
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مدارس ونکوور

ســمیه امیــری کــه اصالتــًا افغانســتانی اســت دو ســال پیــش بــه همــراه خانــواده اش بــه ونکــوور مهاجــرت 
کــرد. دانــش آمــوزی دبیرســتانی کــه مشــتاقانه در بســیاری از گــروه هــا مشــغول اســت، هماننــد کالبــی کــه 

بــرای ســایر دانشــجویان مهاجــر ESL بــه نــام The English Welcome Club ایجــاد کــرده اســت.

اولین برخوردها با فرهنگ تازه

ــودم. شــما در جایــی  ــرار داشــتند شــوکه ب ــود ق ــز وســرجای خ ــز تمی ــه همــه چی ــا از اینک ــل واقع در اوای
هســتید کــه چیــزی از زبــان آنهــا نمــی فهمیــد. در ابتــدا همیشــه بــه کســی نیــاز داشــتم کــه ترجمــه کنــد. 

همــه چیــز عجیــب و نــا آشــنا بــود.
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بزرگترین چالش ها

بــرای مــن یادگیــری زبــان واقعــًا چالــش برانگیــز بــود. امــا واقعــًا ســخت کار کــردم و بنابرایــن ســریع آن 
را یــاد گرفتــم. بــرای پــدر و مــادرم هــم ســخت اســت. مــادرم را مــی بینــم کــه بــرای کمــک بــه خواهــر و 
بــرادرم در مدرســه تــالش مــی کنــد امــا نمــی توانــد. مــی توانــم ببینــم کــه او احســاس ناامیــدی مــی کنــد 
یــا ممکــن اســت فکــر کنــد کــه مــا از کار او قدردانــی نمــی کنیــم یــا شــاید او توانایــی انجــام ایــن کار را 
ــا  ــرای م ــدر ب ــم کــه در دوران کودکــی چق ــا درک میکنی ــد کــه م ــن بدانن ــدوارم کــه همــه والدی ــدارد. امی ن
زحمــت کشــیده اند و قــدردان همــه چیــز هســتیم و هرگــز فکــر نکنیــد کــه پــدر و مــادر خوبــی نیســتید. 
آنهــا بزرگتریــن قهرمانــان بــرای مــن هســتند. آنهــا بــا مهاجــرت کــردن بــه اینجــا جــان و شــادی خــود را فــدای 

فرزنــدان خــود کــرده انــد و ایــن کاری ارزشــمند اســت.

وفق یافتن با مدرسه

هنگامی که در افغانســتان بودیم به شــکل رســمی به مدرسه نمی رفتم و در برنامه  هایی که مسجد برگزار می 
کرد شــرکت می کردم. رویای من این بود که به مدرســه "واقعی" بروم و در کنار بچه های دیگر تحصیل کنم. 
در مدرســه جدیدم کمی اســترس داشتم که با هیجانات خنثی شد. محیط مدرسه بسیار دلپذیر بود. در ابتدا 
اغلب اوقات همراه ســایر دانشــجویان ESL بودم. با در کنار آنها بودن احســاس ارتباط و راحتی بیشتری کردم 

زیرا آنها نیز تجربیات یکسان و هدف مشابهی برای بهبود زبان انگلیسی ما دارند.

توصیه به دانش آموزان

مــن تمــام انــرژی ام را صــرف مطالعــه و تــالش بــرای بهتــر شــدن مــی کنــم. ایــن باعــث خوشــحالی مــن شــد 
کــه دیــدم نمــرات بهتــری مــی گیــرم یــا میتوانــم کمــی بهتــر صحبــت کنــم. اعتمــاد بــه نفــس مــن بیشــتر 
شــد و باعــث شــد کــه عملکــرد بهتــری داشــته باشــم. حتمــا بــه برنامــه هــای مختلــف و مــازاد کــه بعــد از 
کالســها هســتند و دیگــر برنامــه هــای اجتماعــی ســر بزنیــد. آنهــا را تجربــه کنیــد، نترســید. برنامــه هــای 
بعــد از مدرســه فرصتــی بــزرگ هســتند. تعامــل و برقــراری ارتبــاط واقعــًا مهــم اســت. مــن خیلــی مدیــون 

کالب تکالیــف مدرســه ام و برنامــه جوانــان مهاجــر هیئــت مدرســه ونکــوور هســتم.
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به والدینتان کمک کنید تا با ارامش خاطر به شما اجازه انجام این فعالیت ها را بدهند

پــدر و مــادرم بــا اجــرا کننــده های برنامه هاـیـی که من در انها شــرکت می کردم مالقات کردنــد، پس آنها می 
دانستند که من در جای درستی هستم. در افغانستان همیشه به کسی نیاز داشتم که با من بیرون برود و از 
من مراقبت کند. در اینجا والدین من می دانند که بســیار امن تر اســت و آنها به من اعتماد دارند. به دســت 
آوردن اعتماد بســیار بزرگ اســت زیرا در این صورت اســت که کاری برای خیانت به آن انجام نمی دهید. آنها 
همچنین می دانســتند که اگر حمایت های اطرافم نبود هرگز نمی توانســتم این همه دســتاورد داشــته باشم. 

بدون این برنامه ها، احساس خوشایندی نمی کنم. من خیلی احساس خوشبختی و افتخار می کنم.

نگاهی اجمالی: مدارس در ونکوور

بــه همــه                              بــا کیفیـتـی  بــا کیفیــت ضــروری اســت و ونکــوور مــدارس دولـتـی و خصوصــی  آمــوزش 
ارائــه مــی دهــد. بــرای تحصیــالت پــس از متوســطه، طبــق مطالعــه دانشــگاه 21، کانــادا جــزو بهتریــن هــا 

در جهــان اســت.

هیئــت مدرســه ونکــوور )VSB( کــودکان و نوجوانــان را بســته به ســن آنهــا در برنامــه های پیش دبســتانی، 
مهدکودک، ابتدایی، راهنمایی یا دبیرســتان می پذیرد. از ســن 19 ســالگی به بعد مردم بریتیش کلمبیا از نظر 

قانونی بزرگسال در نظر گرفته می شوند و باید آموزش بزرگساالن را دنبال کنند.

کارگــران VSB کــه در مــدارس اســکان دارنــد مــی تواننــد بــه شــما و خانــواده تــان در مــورد محــل اقامــت 
شــما یــا اطالعــات دیگــر بــه هــر زبانــی کــه بخواهیــد کمــک کننــد.

کــودکان زیــر پنــج ســال مــی تواننــد در یکــی از 19 مرکــز آمــوزش اولیــه StrongStart بــه پیــش دبســتانی 
برونــد. هیــچ هزینــه ای بــرای خانــواده هــا وجــود نــدارد و انگلیســی نبایــد زبــان اول شــما باشــد، امــا ایــن 
ــه  ــد و در برنام ــود بمانن ــد خ ــار فرزن ــد در کن ــان موظفن ــن و مراقب ــه نیســت. والدی ــت روزان ــت مراقب فعالی

شــرکت کننــد.
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دانش آموزانی که دبیرســتان را به پایان رســانده اند و می خواهند تحصیالت باالتر را دنبال کنند میتوانند در 
یکی از کالج ها یا دانشگاه های ونکوور ثبت نام کنند. در بسیاری از برنامه ها برای ورود به آنها رقابت وجود 
دارد پس اگر دانش آموز نمرات خوبی داشته باشد کمک کننده است! تحصیالت در کانادا رایگان نیست، اما 

همراه یارانه دولتی است که آن را بسیار مقرون به صرفه تر از سایر کشورها می کند.

محصــل بــرای ورود بــه دانشــگاه ممکــن اســت بــه زبــان دوم نیــاز داشــته باشــد و از آنجایــی کــه کانــادا 
کشــوری دو زبانــه اســت، برخــی مــدارس آمــوزش زبــان فرانســه را ارائــه مــی دهنــد تــا فرزنــد شــما بتوانــد 

بــه هــر دو زبــان تحصیــل کنــد.

آمــوزش مــداوم یــا دوره هــای آنالین از راه دور برای افراد در هر ســنی مناســب اســت و طیف گســترده ای از 
موضوعات را پوشش می دهد. اینها ممکن است شامل انگلیسی به عنوان زبان دوم )ESL(، تکمیل کالس 12، 
یا گذراندن GED یا توسعه آموزشی عمومی باشد، که توانایی افراد را در خواندن، نوشتن، مطالعات اجتماعی، 

علوم و ریاضیات گسترش می دهند.

ـی برای مشــاغل فنی یا مهارتی مانند ســاخت و ســاز، برق، آرایشــگری یا  آموزشــگاه هــای بازرگاـن
مراقبت های دندانپزشکی آموزش های خاصی ارائه می دهند.
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خطوط تلفن اطالعات

اگر تازه به شهر آمده اید، چندین خط تلفن رایگان اما مهم وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید.

3-1-1

شهر ونکوور

شماره 1-1-3 برای همه موضوعات نگران کننده شهر ونکوور مانند نمونه های زیر قابل استفاده است:

زباله، بازیافت و اجزا خیابان ها 	

پارکینگ، بلیط و پرداخت 	

حیوانات 	

خیابان ها، ترافیک و مشکالت برق 	

رویدادهای جامعه و شهر ونکوور 	

ــه  ــد در صــورت درخواســت ب ــد و اپراتورهــا مــی توانن از هــر تلفنــی در شــهر، 1-1-3 را شــماره گیــری کنی
ســواالت شــما بــه بیــش از 180 زبــان پاســخ دهنــد. 1-1-3 دسترســی بــه اکثــر اطالعــات و خدمــات غیــر 

اضطــراری را فراهــم مــی کنــد. هفــت روز هفتــه از ســاعت 7 صبــح تــا 10 شــب آمــاده کار اســت.
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9-1-1

اضطراری

بــرای مــوارد اضطــراری آتــش نشــانی، پلیــس یــا آمبوالنــس، با شــماره 1-1-9 تمــاس بگیرید. همــه تماس ها 
ردیابــی و پیگیــری می شــوند، بنابرایــن حتــی اگــر نمی توانیــد انگلیســی صحبــت کنیــد، می تواننــد کســی  
ــرا آنهــا مــی  ــان انگلیســی بدانیــد، زی ــه زب ــان خــود را ب ــام زب ــرای کمــک بفرســتند. خــوب اســت کــه ن را ب
تواننــد یــک مترجــم را بــرای کمــک در خــط قــرار دهنــد. شــما بایــد نــام شــهری کــه در آن هســتید،                     
ــد:   ــاز داری ــات اورژانســی نی ــدام خدم ــه ک ــد ب ــد بگویی ــد و بتوانی ــد را بدانی ــرار داری ــه در آن ق آدرســی ک
آتــش نشــانی، پلیــس یــا آمبوالنــس. بــه فرزنــدان خــود بیاموزیــد کــه چگونــه یــک تمــاس 1-1-9 برقــرار 

کننــد و چــه چیــزی بگوینــد.

2-1-1

خدمات اجتماعی

ــگان،  ــات رای ــه اطالع ــر ســپردن اســت ک ــه خاط ــل ب ــه راحتــی قاب ــه ب ــی ک 1-1-2 شــماره تلفنــی ســه رقم
محرمانــه و بــه چنــد زبــان و ارجــاع بــه طیــف کاملــی از خدمــات اجتماعــی و دولتــی را شــامل مــی شــود. 
24 ســاعته و هفــت روز هفتــه، متخصصــان اطالعــات تماس گیرنــدگان را بــه خدمــات و پشــتیبانی مــورد 

ــد. نیازشــان متصــل می کنن

8-1-1

اطالعات بهداشتی و سالمت

Health- 1-1-8خط تلفن مشــاوره و اطالعات بهداشــتی اســت که در بریتیش کلمبیا فعال است. 1-1-8 توسط
Link BC که بخشــی از وزارت بهداشــت اســت اداره می شــود. با تماس با شــماره 1-1-8، می توانید با اپراتور 
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خدمات بهداشتی صحبت کنید که می تواند به شما در یافتن اطالعات و خدمات بهداشتی کمک کند. یا شما 
را مســتقیمًا با یک پرســتار، متخصص تغذیه یا داروســاز مرتبط کند. 1-1-8 خدمات را در صورت درخواســت به 

بیش از 130 زبان ارائه می دهد.

TTY/7-1-1

برای ناشنوایان

خانــه                                    در  را   7-1-1 تقویـتـی  تلفــن  تواننــد سیســتم  مــی  کــم شــنوا هســتند  و  ناشــنوا  کــه  افــرادی 
کننــد. انــدازی  راه 
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حکومت و منابع

در کشــور کانــادا دموکراســی پارلمانــی برقــرار اســت. شــما بــه افــرادی رأی مــی دهیــد کــه نماینــده شــما در 
مجلــس )فــدرال(، قــوه مقننــه اســتانی )در اســتان( و شــورای شــهر )شــهرداری( باشــند.

دولت فدرال

دولت فدرال با قوانینی ســر و کار دارد که کل کشــور را تحت تأثیر قرار می دهد. این ســازمان در اتاوا مســتقر 
اســت و توســط نخســت وزیر، که ارشــد ترین شخص در دولت اســت، رهبری می شود.که مسئول امور ملی و 
بین المللی از جمله امور خارجی، دفاع ملی، مالیات فدرال، قانون کیفری، بیمه کار )EI(، ارز، بانکداری، خدمات 

پستی، کشتیرانی، راه آهن، مهاجرت و زمین های بومی و حقوق است.

https://www.canada.ca/w

دولت استانی

10 اســتان و ســه ایالت در کانادا وجود دارد. هر اســتان توســط یک نخســت وزیر رهبری می شــود و مجلس 
منتخب خود را دارد که بر حوزه هایی از جمله آموزش، مراقبت های بهداشتی، منابع طبیعی، خدمات اجتماعی، 

اشتغال و مسکن نظارت می کند. ونکوور بخشی از استان بریتیش کلمبیا است.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home

https://www.canada.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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شهرداری

شهرها و شهرک ها، دولت ها و اداراتی مستقل و هم سطح از دولت محلی دارند. دولت شهر ونکوور از شورای 
شهر و هیئت مدیره پارک ونکوور تشکیل شده است. شورای شهر مرکب از شهردار و 10 عضو شورا است که 
هر سه سال یکبار انتخاب می شوند. شهرداری مسئول بسیاری از عملکردها و خدمات است که شامل پلیس، 

حفاظت آتش نشانی، کتابخانه ها، مراکز اجتماعی، زباله، جاده ها و پارکینگ می شود.

vancouver.ca

بومیان کانادا

در کانادا، جوامع بومیان توسط شوراهای خودشان اداره می شوند.

https://vancouver.ca/
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امنیت

دیــو دیکســون افســر پلیســی بازنشســته اســت کــه بــه مــدت 28 ســال در اداره پلیــس ونکــوور خدمــت 
کــرده اســت. در حــال حاضــر او در مرکــز اجتماعــی Raycam داوطلــب اســت و همچنیــن رابــط فعالیــت هــای 

Lookout Emergency Aid Society نیــز مــی باشــد.

آیا ونکوور شهر امنی ا ست

ونکــوور شــهری زیبــا و مکانــی عالــی بــرای زندگــی اســت. امــا، ماننــد بســیاری از شــهرهای بــزرگ، شــما بایــد 
اقداماتــی شــخصی بــرای اطمینــان از ایمنــی خــود داشــته باشــید.

نکته های ایمنی برای اجتناب از وقوع جرم

اشــیای قیمتــی از جملــه چمــدان هــای قابــل مشــاهده و کیــف را در ماشــین خــود رهــا نکنیــد. در مناطــق 
خاصــی از شــهر، مــردم بــرای هــر چیــزی کــه فکــر مــی کننــد ممکــن اســت ارزش داشــته باشــد، پنجــره هــا 
را مــی شــکنند. کیــف یــا دارایــی خــود را بــدون محافــظ رهــا نکنیــد. مــن افــرادی را مــی بینــم کــه دوربیــن 

هــا را روی پایــه رهــا مــی کننــد تــا صحبــت کننــد کــه باعــث دردســر خواهــد شــد.
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ایمن ماندن

هنــگام قــدم زدن در شــهر هوشــیار باشــید. ســر خــود را بــاال نگــه داریــد و متوجــه شــوید کــه چــه کســی 
یــا چــه چیــزی در اطــراف شــما اتفــاق مــی افتد.کارتــن خــواب هــا کــه از شــما پــول مــی خواهنــد بــی آزار 
هســتند. آنهــا میلیــون هــا بــار در روز از شــما تقاضــا مــی کننــد، امــا معمــواًل تنهــا تقاضــا مــی کننــد و نــه 
بیشــتر. همیشــه مــؤدب باشــید و بگوییــد: »مــن نــدارم. متاســفم." اگــر شــروع بــه پرخاشــگری کردنــد، کــه 
بعیــد اســت، بــا شــماره 1-1-9 تمــاس بگیریــد. زبــان بــدن نیــز بســیار مهــم اســت. هوشــیار باشــید، توجــه 
کنیــد امــا خیــره نشــوید بــه کســی. بــه نــدرت ممکــن اســت مــردم شــما را آزار دهنــد. همیــن توصیــه در 
شــب نیــز قابــل اجراســت. تنهــا در خیابــان هــای ســاکت قــدم نزنیــد. اســتفاده از تاکســی یــا ترانزیــت هــا 

راه هــای امنــی بــرای رفــت و آمــد هســتند.

نظرات دیگران درباره خشونت فردی

ماننــد هــر شــهر دیگــری، ونکــوور دارای خشــونت هــای بیــن فــردی ماننــد خشــونت خانگــی و جنســی در 
روابــط اســت. بســیاری از ایــن جنایــات بیــن افــرادی کــه همدیگــر را مــی شناســند رخ مــی دهــد و زنــان و 
دختــران اغلــب قربانــی ایــن خشــونت مــی شــوند. اگــر بــا هیــچ موقعیتــی راحــت نیســتید، 1-1-9 را شــماره 

گیــری کنیــد و بــرای خدمــات تمــاس بگیریــد.

نگاهی اجمالی: ایمنی و امنیت

از محیــط اطــراف خــود آگاه باشــید و بــه غریــزه خــود اعتمــاد کنیــد، بــه خصــوص اگــر در منطقــه ای جدیــد 
هســتید و قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی را نمــی دانیــد یــا اینکــه در شــب بــه تنهایــی پیــاده روی مــی رویــد.

 اگر برای مواردی اضطراری به آتش نشانی، پلیس یا آمبوالنس نیاز بود ، با شماره 1-1-9 تماس بگیرید.

دانشجویان بین المللی می توانند از اطالعات موجود در وب سایت دانشجویان بین المللی بهره مند شوند.
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با اینکه بالیای طبیعی یا انســانی کم اتفاق می افتند باید دانســت که ونکوور در منطقه زلزله زده واقع شــده 
اســت، بنابراین کار هوشــمندانه این اســت که برای زلزله یا سایر شرایط اضطراری آماده باشید. هر خانواده در 
ونکوور باید برنامه اضطراری داشته باشد تا خانواده شما کامل بدانند در صورت وقوع زلزله یا بالیای دیگر چه 
کاری انجام دهند. شــما باید همیشــه غذا، آب و لباس برای چندین روز آماده داشــته باشــید تا در صورت نیاز 

به خروج سریع و یا زنده ماندن در خانه رفع نیاز کنید.

مدیریت اضطراری BC منبعی برای دریافت اطالعات آمادگی در برابر زلزله است.

مجموعه ها و ساختمان های آپارتمانی باید تمرین های منظم آتش نشانی داشته باشند تا بتوانید تمرین کنید 
که چگونه در مواقع اضطراری سریع از خانه خود خارج شوید و بدانید کجا منتظر کمک باشید.

Block Watch برنامــه ای اســت کــه در آن همســایه ها در مــورد جلوگیــری از وقــوع فعالیــت هــای مشــکوک 
در مــورد خانه هــای یکدیگــر در آن شــرکت می کننــد.

اما گاهی اوقات خطر فیزیکی تنها مورد نظر نیست. کانادایی های جدید الورود ممکن است در خطر کالهبرداری 
یا از دست دادن دارایی قرار بگیرند زیرا به عالئم هشدار دهنده دقت نمی کنند. اگر می خواهید درباره کسب 
Consumer Pro- .تماس بگیرید Better Business Bureau  و کاری که با آن سر و کار دارید بیشتر بدانید، با

tection BC پنــج مطالعــه مــوردی را آماده کرده اســت تا بتوانید دانش خود را در مورد کارهایی که در شــرایط 
مشابه باید انجام دهید افزایش دهید.

ImmigrantLegal.ca اطالعــات حقوـقـی، آمــوزش و منابــع رایگان برای مهاجــران فراهم می کند 
تــا بتوانیــد حقوق و مســئولیت های خود را در زمینه اســتخدام، اجاره مســکن، قانون خانواده و 

خشونت خانگی بدانید.
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حقوق بشر و تبعیض

رابیــن دورلینــگ افســر ارتباطــات اتحــاد حقــوق بشــر بریتیــش کلمبیــا اســت. ایــن یــک ســازمان خیریــه  
مســتقل و بــرای جامعــه اســت کــه بــه دنبــال ترویــج و تقویــت حقــوق بشــر در سراســر بریتیــش کلمبیــا و 

کانــادا اســت. 

چه کاری انجام می دهیم

مکانــی را فراهــم مــی کنیــم تــا مــردم از عدالــت و حقــوق بشــر بهرمنــد گردنــد. اگرچــه ایــن امــکان وجــود 
دارد کــه در اخــر نتیجــه بــه نفــع آنهــا نباشــد، امــا آنهــا مــی تواننــد نارضایتــی هــای خــود را بیــان کننــد و 

ایــن نارضایتــی هــا شــنیده مــی شــوند. برنامــه هــا و منابــع مــا بــه صــورت رایــگان ارائــه مــی شــود.

چگونه انجام می دهیم

ــه ســؤاالت پاســخ دهیــم، امــا نمی توانیــم از  ــا تلفــن مــا تمــاس بگیریــد. مــا می توانیــم ب مــی توانیــد ب
طریــق تلفــن بــه شــما مشــاوره حقوقــی بدهیــم. هــر دوشــنبه در دادگاه حقــوق بشــر در خیابــان رابســون، 
یکــی از وکالی مــا می توانــد بــر اســاس اولویــت بــه شــما کمــک کنــد. اگــر دلیلتــان بــرای شــکایت کافــی 
اســت مــی توانیــم بــه شــما بگوییــم. اگــر شــما ایــن کار را انجــام دهیــد، مــا مــی توانیــم در امــور اداری 

کمــک کنیــم.
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چیزی که ما نیاز به دانستنش داریم

ــه  ــا مســائل ب ــه روشــی عملــی کار مــی کنیــم و ب متوجــه باشــید کــه شــما دارای حقوقــی هســتید. مــا ب
روشــی بســیار واقــع بینانــه برخــورد مــی کنیــم. مــا روزانــه بــا افــرادی کار مــی کنیــم کــه در ایــن شــهر مــورد 
تبعیــض قــرار مــی گیرنــد و ســعی مــی کنیــم آنهــا را بــه مرحلــه قانونــی بعــدی کــه دوســت دارنــد در آن 

باشــند برســانیم. مــا مــکان هــراس انگیــز بــرای مراجعــه نیســتیم و بیــش از حــد قانــون گــرا نیســتیم. 

دسترسی به ما آسان است

 تــالش مــا ایــن اســت تــا بــا جوامــع مختلــف ارتبــاط برقــرار کنیــم. ســعی مــی کنیــم تــا جایــی کــه مــی 
توانیــم فراگیــر باشــیم و از ســازمان هاـیـی حمایــت کنیــم کــه وظایــف مشــابهی دارنــد. مــا بیــش از 
ــواع گــروه هــا متصــل هســتیم و ســازمانی مردمــی  ــه ان 25 ســال اســت کــه درایــن جامعــه هســتیم و ب
هســتیم. وقتــی شــما بــه اینجــا مــی آییــد، بســیار حــی و حاضــر خواهیــم بــود و بســیار صریــح بــا شــما 

صحبــت مــی کنیــم.

توصیه من

اگــر ســوالی داریــد، تلفــن خــود را برداریــد و بــا مــا تمــاس بگیریــد. مــا ســعی مــی کنیــم بــه شــما توضیــح 
ــی  ــه م ــا اینک ــا نداشــته باشــید ی ــه شــما شــکایت داشــته باشــید ی ــه چطــور ممکــن اســت ک ــم ک دهی
بایســت بــه کجــا مراجعــه کنیــد. اگــر در مــورد زبــان نگــران هســتید - بــه مترجــم نیــاز داریــد - مــا ســعی 
خواهیــم کــرد تــا یــک مترجــم بــرای شــما ترتیــب دهیــم. شــخصا فکــر مــی کنــم کــه ســازمان مــا نقــش 

بســیار اساســی در جامعــه دارد و بــه کاری کــه اینجــا انجــام مــی دهیــم افتخــار مــی کنــم.
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نگاهی اجمالی: حقوق بشر و تبعیض

کانــادا کشوریســت کــه رعایــت حقــوق مدنــی را بــرای همــه تضمیــن مــی کنــد، چــه شــهروند آن باشــید و 
چــه نباشــید.

منشور حقوق و آزادی های کانادا نشان می دهد که در کانادا همه افراد در برابر و تحت قانون برابر هستند.

این بدان معناســت که مردان و زنان بدون تبعیض و بدون تاثیر مواردی چون جنســیت، نژاد، منشــاء قومی، 
ناتوانی ذهنی یا جسمی، رنگ، مذهب، سن یا ترجیحات جنسی، از حقوق برابر و حمایت برخوردارند.

مقدمه خوبی درباره حقوق بشر و تبعیض در کتاب راهنمای خوش آمدگویی به کانادا                  
ارائه شده است.

 ائتــالف حقــوق بشــر بریتیــش کلمبیــا منبــع عالــی دیگــری اســت کــه در آن مــی توانیــد در کارگاهــی ثبــت 
نــام کنیــد و بــه شــما در مــورد حقوقتــان در محــل کار یــا مدرســه توضیــح دهــد.

اگر فکر می کنید شــخصی علیه شــما تبعیض قائل شــده اســت، ممکن اســت بخواهید با کارشناسان حقوق 
بریتیش کلمبیا مشورت کنید. 

 برگه اطالعاتی در مورد خدمات دادگاه در کانادا به چندین زبان موجود است. همچنین می توانید با کمیسیون 
حقوق بشر کانادا مشورت کنید.

ــه  ــود دسترســی ب ــرای بهب ــه را ب ــی خالقان ــا و منابع ــه ه ــا برنام ــت بریتیــش کلمبی ــوزش عدال ــن آم انجم
سیســتم قضایــی ایجــاد مــی کنــد. Pivot Legal بــرای جمعیــت هــای کــم درآمــد در دســترس اســت. ایــن 
خدمــات بــه افــراد کمــک مــی کنــد تــا بهتــر بفهمنــد سیســتم قضایــی مــا چگونــه کار مــی کنــد و چگونــه 
مســائل حقوقــی خــود را حــل و فصــل کننــد. اطالعــات در مــورد بســیاری از زمینــه هــای حقوقــی در بریتیــش 

کلمبیــا از طریــق یــک ســرویس ضبــط شــده بــه نــام Dial-A Law در دســترس اســت.




