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خوش آمدید    
 

 

 باشد؟   روبرومرتبط با مهاجرت  یبا چالش هادر زندگی روزمرە که  د یشناس یم ای د یرا دار یکس ایآ

 

 د؟ ییای کنار ب آیا می خواهید بدانید که چگونه می توانید اینگونه چالش ها را مهار کنید یا با آنها 

 

 ! مناسب شما می باشد  ییراهنما  نپس ای 

 

 یداوطلبانه و افراد خصوص  یها، سازمان ها  یشهردار به بحث در مورد اینکه چگونه  ییراهنما نیا

  یاطالعات نی . همچن، می پردازد کنند  یخود راه انداز یرا به زبان مادر یاریخود  یگروه ها توانند  یم

به  کمک کند،  گرانیتواند به شما و د  یم یاریو چرا و چگونه خود  ست ی چ  یاری خود  نکهیدر مورد ا

 .آورد  د یخواهدست 

 

خودیاری   ت یتحت هدا  Kinnمهارت و  یچندزبانه در مرکز آموزشافراد آگاه توسط  ییراهنما نیا

(  IMDi)ادارە کل تنوع فرهنگی و ادغام  پروژه از نیشده است. ا هیته (Selvhjelp Norge) نروژ

 شدە است.حمایت 

 

 : دسترسی پیدا کنید پروژه  این در مورد  یشتر یاطالعات ب بە این وبسایت بە  با مراجعه د یتوان یم

 utvikling/omsorgskoppen/-og-https://kurskf.no/forsking 

 

  

https://kurskf.no/forsking-og-utvikling/omsorgskoppen/


 

 ما هي المساعدة الذاتية؟ 
 

دانش خود   یش و کلیهخو  زندگی خوب و دردناک ات یاز تمام تجرب فرد است که بدین معنی  یار یخود 

 .براین اساس تصمیم گیری کند و  د استفاده کن

 

روزمره و   یآن بهبود زندگاز که هدف می باشد  ها  تفکر و مقابله با چالش  یبرا  یروش یار یخود 

 است.  یزندگ ت یفیک

 

  یگرد هم م گریکد یاز  ت یو حما  ات یبه اشتراک گذاشتن تجرب  یبه طور منظم برا   یاری خود  یها  گروه

 .به وجود می آورند   رییتغ جاد یا یبرامطمئنی  خوب و   این طریق امکانو از  ند،یآ

 

 .رازداری دارند  فهیکند، وظ یشرکت م یاری خود  یکه در گروه ها کلیه افرادی 

 

مشترک است  ات یبر تجرب یکار مبتن نیکنند. ا ی به گروه کمک مبرای شروع کار زبانه  چند افراد آگاه 

 ،روزمره بهتر یزندگ یک داشتن  یدارد برا ار یکه هر فرد در اخت توانایی هاییو بر استفاده از تمام  

 تمرکز دارد. 

 

 : د یبخواندر این وبسایت بیشتر   د یتوان یم شما

selvhjelp/-er-https://selvhjelp.no/hva 

  

https://selvhjelp.no/hva-er-selvhjelp/


مياستفاده کن یاری چرا از خود   
 

استفاده   نی رینسبت به سا  یکمتر یو بهداشت   یتیاز خدمات حمادارند  یپناهندگینی که پس زمینه مهاجر

درخواست یا جستجوی  وجود دارد که پناهندگان را از   یو ساختار یمانع فرهنگ  نی کنند. چند  یم

 دارد.  یباز م یروانروحی و  ت یحما

 

یش همراه با  خو ی و تالش هاتوانایی  استفاده از  یبرا یفرصت  یبه زبان مادر  یاری خود  یگروه ها 

مطمئن  یراه هااز این طریق می توان  ن،ی. عالوه بر ادارند می باشد  یمشابه طیشرا افراد دیگری که

 کرد.  دای پ  د یروزمره جد  یزندگ کی تسلط بر   یبرامعقولی و 

 

  و شهامت  خودیاری به گروه،دارد:  یاد یاثرات مثبت ز یاریدهد که خود   یو تجربه نشان م قات یتحق 

  رییخود تغ یندگدر زبا استفادە از آنها  د یهستند تا بتوان یمهم  یابزارها نهایبخشد. ا یو ارزش م د یام

 ! د یکن جاد یا

 

 : د یبخواندر این وبسایت بیشتر   د یتوان یم شما

selvhjelp/-selvorganisert-er-https://selvhjelp.no/hva 

  

https://selvhjelp.no/hva-er-selvorganisert-selvhjelp/


 

 ميشروع کن را  یار یچگونه خود

و  اساس کار باشد  د یبا  یبه زبان مادرداشتن رویکرد حساس بە فرهنگ هنگام کار کردن با خودیاری 

بر اساس   بودنمعنادارتلقی فرد از فرد معنادار باشد.  یانجام شود که برا  یابه گونه  د یبا  یار یکار خود 

گروه   یراه اندازو هنگام  قبل د یبا امر  نی. اد فرد شکل می گیر یو فرهنگ  یمذهب  ی شخصی،ارزش ها

 ر نظر گرفته شود.و بعد از آن نیز د  یار یخود  یها

 

پیروی   یمرحله تا زمان راه انداز ٤اصول در  نی توان از ا یکه چگونه م میده  یم حی توض نجایا در

 کرد. 

 

 

 شروع می شوند  فرهنگبه  حساس با رویکرد زبانه  چند یهاو گر: ١مرحله  

 

  نی مهمتر .شوند  یم یآغازگر راه انداز یک به اصطالح آگاه فرد  کیاغلب توسط  یاری خود  یگروه ها 

  ا رویکردیاستفاده از ابزارها ب یو کمک به گروه برا  یاریدر مورد خود اطالع رسانی آغازگر  فهی وظ

 می باشد. فرهنگبه حساس 

 

عمل کند و    نهیزممفسر بتواند به عنوان  د یآغازگر با کیچارچوب معنادار،  کی جاد ی ا یبرا ن،ی بنابرا

مهم است که آغازگر شجاعت استفاده از  نی متفاوت باشد. همچن یارتباط یها و سبک   ها ارزش یرایپذ 

بخش   نی چند  زتوان ا یرا م آغازگران داشته باشد.  را حد و مرز نیی تعهمچنین جرات خود را در کار و 

افراد   ریسا  ایبخش داوطلبانه،    ای یخدمات  یچند زبانه، از دستگاه ها ارانی/ دست   ینبه عنوان مثال معلم 

 .نمود استخدام  ی،چندزبانه در جامعه محلتوانای 

  



 ی اریکردن خود یات یو تنوع / عمل یار یخودمهارت : ٢مرحلە   

 

  یدر مورد چگونگ یمهم است که از درک مشترک ،یاری گروه خود  کی در  ءقبل از استخدام اعضا

 .شود حاصل  نانیاطما رویکردی حساس به فرهنگ ب  یاری از اصل خود پیروی 

 

قرار می از ارزش ها  یمجموعه اتحت تاثیر متفاوت است و  گریبه فرد د  یاصول از فرد  نیدرک ا

 نی چن  چارچوب یک فرهنگ دیگر ، دردار می باشد معنا مشخص  فرهنگیک . آنچه در چارچوب گیرد 

 ! نیست 

 

در   ینمتخصص  گر یو د آغازگران  و کار مشترک با   مهارت  ناریسم کی که  مهم می باشد  ن،ی بنابرا

 بحث شود.   یاریو کار با خود  یکه در آن نحوه اطالع رسان  می داشته باش یشهردار

 

  NSFبا طریق زیر از  د یتوان  یدهد، م یارائه م یخوب  ینارهای نروژ دوره ها و سم یار یانجمن خود 

 : د یریتماس بگ 

oss/-https://selvhjelp.no/kontakt 

  

https://selvhjelp.no/kontakt-oss/


 ی و افراد محل عالقهمندانشرکت کنندگان، : ٣مرحله  

 

رویکردی حساس بە  بهرەگیری با مهم است که چشم انداز  ،یاریدر مورد خود  یهنگام اطالع رسان

استفاده از  یبه جان توا   یثال مبرای م. رساند تا هرگونه مقاومت را به حداقل  شود  نی تدو  فرهنگ

چنین ارزیابی شدە . شود " استفاده ان ر"گروه خواه ای "، از "گروه تجربه" یار یاصطالح "گروه خود 

  زیمثال را ناهمیت یا تاثیر این . شوند  یم یتلق  تر معنادارتر و مثبت  یاریبس  یراتعابیر ب نیااست که 

توان به   یروزمره م  یمعمول یمربوط به مهاجرت و چالش ها ات یتجرب از توان دست کم گرفت.  ینم

  می در ت یسبحث و برر یبرا د یاز موضوعات مف  ینقطه مرجع مشترک و به عنوان نمونه ایک عنوان  

 ها استفاده کرد.

 

  یبرا محل بهتر است . حائز اهمیت می باشد  ر یو دلپذ طرف  بی محل کی  جاد یاتالش برای   نیهمچن 

موارد در جهت   نی ا رای، زیا ساخته شدە باشد  یطراح  یدست یو انجام کارها  دنیپخت و پز، رقص

به  "  ت یفعال کی، و داشتن باشند   نیو بدب   یخجالتمی توانند  یاری. بس شروع کردن گفتگو مهم می باشند 

 . شود  کنندگانشرکت موجب اطمینان بخشیدن به تواند   یمهنگام شروع " عنوان یک ابزار

 

دادن جلسات شبانه در مورد موضاعات گوناوگون با   ب یترت   یبرا یمناسب  یفضا بهتر است که محل

جلسات   نی . چنداشتە باشد به چنین جلساتی   لیتماگروه   ی کهدر صورتشد داشته با یاافراد حرفهشرکت 

د، چونکه از ین  داشته باشن یخوب  ریاز دو جهت تأث توانند ی م ات گوناوگونموضوعشبانه در مورد 

امن به   طیمح کیدر  گریکد ینسبت به   یشتریتماد بافراد حرفهای اع چنینگروه و هم ءاعضا طریق

 .آورند یم ست د 

  



  

 ی جلسه راه انداز : ٤مرحله  

 چارچوب، قواعد و اصول کار در گروه مهم است. مشخص کردندر دو جلسه اول، 

 

اینکه توافق  و ست،دادن اگزارش رازداری و مسئولیت  فهیوظ ،مقررات ها و از چارچوب  ییهانمونه 

که  یاز موارد  گری د  یکی. د نکشبچقدر طول ات جلسبار صورت بگیرند و ک یچند وقت شود مالقاتها 

می افراد  و اینکه ،باشند  بسته ایباز   د یباجلسات  ایاست که آ نیا مورد آن تصمیم بگیرد باید در گروه 

شود. تجربه   میتنظ د یچگونه با در این صورت این  وبه گروه بپیوندد گروه  یدازپس از راه انتوانند 

 د.ندار یخوب   ریبه مدت دو ساعت تأث ات هفتگی یا دو هفته یکبار و هر بار دهد که جلس ینشان م 

 

  یکارمع ج کیعنوان باشد که آنها به گروه مشترک در درک یک  جاد یتواند ا  یاصول مه ای از نمون

 . باشند خود  ات ی تجرب یمسئول به اشتراک گذارهمه که شوند متعهد 

 

 د یکشور جد  کیدر در راتباط با بودن  ه مرروز  یمعمول یها چالشبحث و گفتگو در مورد مثال،   یبرا

 ،یآشپز برای نمونه  کننده،سرگرم  یهات یفعال ق ی کار از طر نیانجام ا  یچگونگ یبرا  یزیرو برنامه 

 است.  یخوب دهی ا  رهیو غ یدستکار رقص، 

 

 gruppe/-https://selvhjelp.no/starte:  د یبخوان  شتریب یدر مورد اصول کل د یتوان  یم نجایدر ا

  

https://selvhjelp.no/starte-gruppe/


 ادارە گروه های خودیاری 

ساده به نظر   اریشود. ممکن است بس یم مرحله ادارە کردن شروع ،یمرحله اول راه انداز ٤پس از 

  یدستورالعملاز  شهیهم در رابطه با چنین تعاملی فرهنگ به حساس با رویکرد  یهابرسد، اما در گروه

 .پیروی نمی شود  ،ساخته شده است  ت یرقواعد و اصول جامعه اکث یکه برا

 

  یشود. تجربه با گروه ها  یگروه خارج م بە مرور زمان ازاست که آغازگر  نی اصول ا نیاز ا یکی

اطمینان بخش  عامل  کی . آغازگر خوب نمی باشد  شهیهمراهکار   نیکه انشان می دهد  یزبان مادر 

است که  یعی، طبحاالت از  یاریبرد. در بس یاز شرکت در گروه سود م او نیز است و  اءاعض  یبرا

است که  نیا  گریوارد گروه شود. اصل د  یشرکت کننده معمول  کیعنوان   هب  جیآغازگر به تدر

در  "اگر فرد صرفا که فکر اینکه ت. نشود صحبت  یار یدر مورد خود تنها و داد  جی تروباید را  یار یخود 

 یاست. برا یغرب  دهیا کی، احساس می کند کمتر را " مشکالت خود مورد مشکالت صحبت کند 

  ی،کیز یفهمزمان با فعالیت های  به اشتراک گذاشتن احساسات  وکنندگان، پردازش از شرکت  یار یبس

 و معنادارتر است.  نترآسا

 

  ی گروه ها ر یسا مدت زمان فعال بودن گروه خویش را مانند  ،یبه زبان مادر  ی ار یخود  یگروه ها  

رابطه با  در بتوانند که دست یافتد  ییابزارهابه شرکت کنندگان  بعد از اینکهکنند.  ی م می تنظ   یار یخود 

از آنها به این   یاستفاده کنند، برخ از آنها خود   د یجد  مرە روزدر زندگی  ت یامنایجاد و یافتن  تسلط  

  ی عیاز گروه ها به طور طب یبرخ کار جمعی دارند. به مشارکت در   یکمتر از یکه ن تیجه می رسند ن

  ی که برخ یدهند، در حال ی به کار خود ادامه م  یطوالن  ی سال ها ی برا گرید  ی شوند، برخ یمنحل م 

آنها  مدت فعال بودن که تجربه کنند باز ممکن است    یها . گروه نداشتهاند   یشروع خوب دیگر اصال 

، در  به گروه می پیوندند  د یجد  یها دگاه یبا د   د یجد  کنندگان شرکت هموارە  را یز طوالنی تر می باشد 

و   گر یکد یآشنا شدن با در نتیجه کنندگان شرکت   ی نقش خود را برا  ت یبسته در نها  ی هاکه گروه  یحال

.  شکل بگیرد  دوستی ممکن است خارج از گروه  ا ی  ،از دست می دهند  ات ی به اشتراک گذاشتن تجرب

  نیی گروه ها تع  یرا برا ی انیپا  خ یتار   نی بنابرا ست،یمشخص ن  ل هرگز از قبمدت فعال بودن گروه 

 . د ینکن

 



 

  دریافت  مشاوره، گرفتن  ی برا ی چندزبانه مکانآگاه مهم است که افراد تجربە ما همچنین نشان می دهد  

این به عنوان مثال می تواند شرکت  داشته باشند. صحبت کردن در مورد چالش های خود و  ی بانیپشت 

که   ی. در موارد د باش  یدر شهردار ی دائم ی راهنما  کی با  ا باشد یآغازگرها   ریسا در یک جمع با 

برای  ، در گروه به عنوان عضو ادامه دهد خواهد  از گروه خارج شود و یا اینکه ب  خواهد بآغازگر  

 . که دیگر مدیریت گروه نمی باشد، نیاز به راهنمایی و ارشاد دارد  د یقش جد در مورد ن  مطمئن شدن 

 

 

 : طرف مااز  یکل یها هي نکات و توص

 

آموزش بزرگساالن(  یها بزرگتر )مثالً در کالس  یهاهم در گروه   یاریدر مورد خود  می کن ی م هیتوص 

که   ی. کساند یکن  یرسان ، اطالع خودیاری از درکیافتن  نانیاطم یبرابه صورت انفرادی و هم  

چگونه و چرا، کجا،  فتد،یآنچه قرار است اتفاق ب یرو د یرا بر عهده دارند بارسانی  اطالع ت یمسئول 

و هدف کار   یاریاز گروه خود  یآنها درک مشترک یشرکت کنندگان بالقوه و شرکا اتمرکز کنند ت 

 داشته باشند.  یار یخود 

که   شود  د یکرد و تأک اد ی"گروه تجربه"   ای"  انگروه به عنوان "گروه خواهر ن ی ا توان ازبرای نمونه می 

بهتر  های و داشتن روز د یکشور جد  کیاسترس در  یا تسلط یافتن برکنار آمدن  یبرا  یراه یار یخود 

  د توانیمجا فرد « که در آنیک مکان امن »از  ی عنوان نوعاز گروه به  یری تصو جاد ی ا ی. برامی باشد 

در این مکان   و همزمان اینکه فرد می تواند  ،د صحبت کنموضوعاتی که سنگینی می کنند در مورد 

مراقبت از برای مثال  یار یبس  یروزمره که براکه بتواند برای مدتی به مسئولیت های  ،راحت باشد 

 ت یموفق  یکار و مدرسه برامی باشد، فکر نکند و استراحت کند، و همچنین اینکه  یدارکودکان و خانه 

 می باشند، موجب فشار بر فرد نگردند. در نروژ مهم 

  



 

 یازهاينو  لیشرکت کنندگان دل  رایبه اطالعات داشت، ز  یمتفاوت یکردهایتوان از قبل رو یم

 .مشارکت دارند یبرا یمتفاوت 

 

را قبل از آمدن به  ی اد یز یاز آنها سال ها  یاریهستند، و بسسهمیهای پناهندگان  ،از پناهندگان یبرخ

اند و قبل از ه بود بدون خانواده تنها و  یمدت طوالن ینروژ در اردوگاه ها گذرانده اند. آنها اغلب برا

ما می دانیم  . اند افته ی پناهندهروزمره به عنوان   یزندگ مقابله با یرا برا یگری د  یهاآمدن به نروژ روش 

چه   یاز زندگاینکه  – داشت تمرکز برخی از آنها مشارکت  زهیانگ روی  د یباکه در خصوص این گروه 

یکدیگر  به   یگروه نی در چن د نتوان  یماینکه   ست،یچ ندهی آ یبرا یی آنهااهایو رو دهایام د،نخواه  یم

 . زندگی دست یابند به اهداف رسیدن   یبرا  ییابزارها  از طریق شرکت کردن بهکه  د نکمک کن

 

کودکان در  ت یمربوط به تربنگرانی های ها و  یشاد داشته باشند که در آن خواهند  یم ییجا گرانید 

اصرار  یستی در جهت حفظ فرهنگ خویش با تا چه حد به اشتراک بگذارند، متفاوت را  دو فرهنگ

ی را پذیرفت بدون اینکه این به بهای از دست دادن فرهنگ فرهنگ نروژ تا چه حد می توان ، کرد 

 دادن فرهنگ فرزندانمان تمام شود؟  خویش یا به بهای از دست 

 

صحبت کنند و نیاز به راهنمایی و   ستمیمربوط به درک س یهای د یناامی نیاز دارند که در مورد برخ

 .دارند  د یفرهنگ جد  وکشور   کی  شنیدن تجربه دیگران در مورد وفق دادن خویش با

 

در جستجوی چیزی می باشند که بتوانند از طریق آن کمبود خانوادە را ، خانم ها ژهیبه و ،یار یبس

،  رند گذاببه اشتراک ی نیاز دارند که در آنجا بتوانند زندگی روزمرە خویش را  مکانجبران کنند، آنها به 

ه  مرتبط ب ات یبه اشتراک گذاشتن تجرب یراداشته باشند ب یمکان خوب می باشد  هامرد برای که  یدر حال

آن فردی نیستند که در گذشته مسئول تامین هزینه خانوادە بودەاند. برای بسیاری از   گرید  آنها که نیا

 صحبت کردن در مورد آن دشوار است.  می باشد کهشکست  کین  یاآنها 

  



آغاز    
 

خوب و مستحکم، وقت کافی   وابطشکل گرفتن ربرای   د ی«، با یک مکان امن »  کی و حفظ   جاد یا یبرا

به  یرازدار فهی وظ  یادآوری صحبت کردن و گذاشت. تجربه مان نشان می دهد که در این راستا 

یادآوری وظیفه رازداری  با اول همه جلسات را یماه هابهتر است در  ، دیگران اهمیت زیادی دارد 

 .یمکن شروع

 

مهم است که فرد آغازگر به دیگران فرصت دهد و تفاوت های فردی را در نظر بگیرد و نباید به  

 یبرا این ، رفتار کند انجام دهند،  د یبا /د یکنندگان نباکه شرکت  یی»متخصص« در مورد کارهاعنوان  

 آغازگر و گروه مهم است. نی اعتماد ب  جاد یا

 

رقص،  مانند  ییها ت یاز فعالابزاری استفاده ری، در جهت مدیریت خودیا گریخوب د  یک راهنمایی

ها وسیلهای می باشند  ت یفعال  نیا ،ی هابرخ ی. برامی باشد  عالوه صحبت کردن به کاردستی و یآشپز

مشکل یا چالش برانگیز   ممکن است برای آنها دارند، به عنوان مثال ازین به آنها صحبت کردن یکه برا

  یکار دست کدر مورد یک موضوع مشکل به اطرافیان نگاه کنند، یمی باشد که هنگام صحبت کردن 

 .باشد  آننگه داشتن  ی جلب توجه و برا راهکار خوبی تواند  یم

 

از  در نظر گرفته شود تا نیز مثبت  یا تجربههای به اشتراک گذاشتن نکات امکان مهم است که  نیهمچن 

 .استفادە کنند  ت یشکا مرجع به عنوان  گریکد یشرکت کنندگان از این طریق جلوگیری شود که 

 

  



 

 مشارکت  یچالش ها

 

محیط  آنچه در به بلکه  بر نمی گردد،کننده به شرکت   شهیگروه هم کیدر  ت ی مرتبط با عضو یها چالش

 .فرد می گذرد مرتبط می باشد 

 

  یدر برخ نی دشوار باشد، بنابرا تواند ی م می باشند ازظهر / عصر  که در بعد برنامه هایی شرکت در 

بهتر است که شرکت کنندگان بتوانند بچهها را باخود بیاورند و فردی وجود داشته باشد که از  موارد 

 .ند در اتاق مجاور مراقبت کبچهها 

 

خانم ها را  یاری خود  یکرده اند که گروه ها  یاز مردان ابراز نگران ی: برخ یاجتماع منفی کنترل 

  ،می شوند  مشارکت همسرمانع  یند. برخ ناقدام کبرای گرفتن طالق که چگونه  اهند داد خو"آموزش" 

همسر   خواهند یبه مشارکت ندارد و نم یازی نهمسرشان باورند که   نیبر ا گرید  یکه برخ حالیدر 

 .گیری داشته باشد  می تصماجازە 

 

می   نی بدببه دولت نسبت دادە می شود بسیار  از شرکت کنندگان نسبت به دولت و هر آنچه که  یبرخ

 یاد یزاطمینان بخشی و  وقت  کنند به اطالعات، دایرا پگروه در شرکت جرات  نکهی و قبل از ا باشند 

دارند و به خصوص    یو گزارش ده یدر رابطه با جاسوس  یبد  اریبس  ات یتجرب  گرید  یدارند. برخ ازین

که گفته   ییزها یترسند که چ یدارند. آنها اغلب م د یبا هموطنان خود ترد  ییگروه ها نی به حضور در چن

مانده   یخانواده باق  ا یخود  یبرا  یمنف یامدهایکند و پ دایمقامات کشورشان راه پ  ای شود به خانواده  یم

 در کشورشان داشته باشد.

  



 :اناز آغازگر گفتەهایی 

 

راه را تا تواند به شما کمک کند  یگروه م ایآ د،ی خواه  یچه م یدر زندگ -کنم  یم د یتاک  زهیمن بر انگ “

 “د؟ یکن دایپ

 

  یگروه م ایآ م،یادامه دهزندگی را  د یاما با م،ی سخت صحبت کن یزها یدر مورد چ میما عادت دار“ 

 “مورد کمک کند؟ نیتواند در ا

 

به  ای ست،ین  یراحت نی به ا  زیچ رصحبت کردن درباره ه م،ی کن  یاستفاده معالج  یبراما از رقص “

این جو را پشت سر به خانه برگشتن قبل از  د یباما و  کردن ما به انتها رسیدە است، صحبت  ینوع

   “.طریق رقصیدن بسیار خوب می باشد رهایی یافتن از این جو از  بگذاریم.

 

در مورد   زندگی که به نوعی به آنها تحمیل شده است یک بسیاری از گروه من به دلیل گیر افتادن در “

زبان دشوار   عادت کردن بە این زندگی جدید و یادگیری، خویش نیاز به صحبت کردن دارند  غم و اندوه

 “.اشتهاند ه آن عادت د ببسته تر از آن است که برای آنها  چیز  هراست، 

 

مسئولین   نکهی وجود دارد. جلب اعتماد مردم به ا  مسئولین کشورنسبت به  یاد یز  ینیکشور من، بدب در “

 .“دشوار است  ،کردن این گروە ها راه اندازی نمی کنند  یجاسوس یبرا

 

  د یکنند شا یشرکت کنند، فکر م برنامههایی نی خواهند در چن ینمافراد هم فرهنگ من  از یاری بس“

 .“پشت آن باشد ادارە حمایت از کودکان 

 

 



مجرد  یرا ندارند که از بچه ها مراقبت کند. برخ یاما کس ،شرکت کنند خواهند  یدانم که آنها م یم“

 یفکر ماز مردها  یو برخ می باشند کار سر  شانهمسراز آنها متاهل می باشند و  گرید  یهستند، برخ

 .“مراقبت از کودکان کار زنانه است  که کند 

 

او  در نتیجه ، می باشند شاد و خوشحال ، جلسات گروههمسرش هنگام آمدن از شوهرش دیدە  وقتی که“

 “ .کند ترک وادار کردە که گروه را را 

 

در  مشکالت زندگی خوب است که در مورد   برای ما بسیار  م،یدار ازیمکان ن کی به مردها نیز  ما “

کشور  اتفاقات  مهم است امکان اینرا داشته باشیم که در مورد  نی همچن  م،ی صحبت کن د یکشور جد  کی

به  نی ا .میکن و گفتگو بحث این اتفاقات را دارند، درک  یبرا  یفرهنگ افرادی که پس زمینهبا خویش نیز  

 .“از زاویە های دیگر ببینیم را  زهایکند تا چ  یما کمک م

 

در کشور من وجود   یاد یز یفرهنگ  یها تفاوت  رایجالب است، ز گروه بسیاربه نظر من شرکت در “

  می که بتوان به نظر من خوب است  و  رم،یگیم اد ی ی اد یز  یزهایگروه چ یاعضا ریاز سا  نیدارد، بنابرا

  هدوباره ب می توانیهرگز نم اد یو به احتمال ز  میهست از کشور دور  یلیکه خ  یا در زماناین تفاوت ها ر

 .“رگردیم، به اشتراک بگذاریمآنجا ب
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