
 
 

 
Edmund Rice Centre is a non-governmental research and advocacy organisation that conducts rights-based 
programs, including people-centred research, community education, community development and advocacy 
with Indigenous peoples, refugees and people seeking asylum, and those facing climate change in the Pacific. 

 

 

 

 

 دعوة للمشاركة في دراسة بحثية عن تجارب  

 وخبرات الالجئين حول العمل والتوظيف 

    

 

 

 

   
ن بالبحث   المشاركي 

ة ال نحن نتطلع لمشاركة أشخاص من من ولجوء ذوي تأشير

ي  إيران و تان،سوريا، العراق، أفغانس البلدان التالية: 
ن فن ومقيمير

ي وملبورن
ة عشر سنوات  سدنن اليا خالل فير ممن قدموا إىل اسير

ي الدراسة البحثية، فإن الماضية. إذا 
وافقت عىل المشاركة فن

 ، ولن يتم اإلشارة إىل اسم الشخصرسيةمساهمتك ستبقر 

ي للدراسة. المشارك 
ي التقرير النهان 

فن  

 

 أسئلة الدراسة البحثية

ي مجال العمل  سوف 
تك فن ُيطلب منك المشاركة بخير

امج أو ال، بما فيها تجربتك مع والتوظيف كات  ير الوكاالت أو الشر

ي توفر فرص العمل 
، عند وصولك  خدمات التوظيف و التر

اليا وعىل المدى البعيد.   ألسير

 

 

مكانها مدة المشاركة و  

ي دقيقة، والمقابالت  90-60المقابلة ستستغرق من 
ستتم فن

، مثل المكتبات العامة، مراكز األنشطة   ن أماكن مالئمة للمشاركير

ي مقر مركز  ا المجتمعية، 
ي المنطقة، أو فن

لمدارس القريبة فن

للقطارات.  فالمينكتون محطة إدمون رايس بالقرب من   

 
 

 
 

 

وع   حول هذا المشر
 
اليا.   ي اسير

ن فن ات التوظيف والعمل لدى الالجئير وع خير يتقىص هذا المشر
ن  اليا وما كنتم تتوقعونه  نحن مهتمير اتكم قبل الوصول إىل اسير بمعرفة خير

حول العمل، النجاحات، اإلحباطات عند البحث عن العمل وعند بدء  
اليا، الطموحات واآلمال المتعلقة بالعمل.  ي اسير

 العمل فن

 

 اسة البحثيةفوائد الدر

هذه الدراسة هي فرصة ممتازة إليصال الصوت ومشاركة التجارب  إن 
ي واجهتها أ

ثناء  المتعلقة بإيجاد العمل، بما فيها الصعوبات والعوائق التر
ي هذه الدراسة ستساعد فريق البحث عىل تفهم  

بحثك. إن مشاركتك فن
ي إيجاد  احتياجاتك فيما يخص فرص العمل  

وكيف يمكن مساعدتك فن
ن الخدمات والدعم   العمل واالستمرار به. إن الدراسة تستهدف تحسير

الحكومي المقدم، وب  هذه الطريقة تتحسن نتائج برنامج البحث عن عمل  
ي الم

ن فن ن  يتعزز  ستقبل و لالجئير ن  فهم أفضل لحاجات الالجئير القادمير
اليا.  ي اسير

ن فن    والمقيمير

 

 فريق البحث

ن هذه الدراسة  ف عليها د. ألتير ينظمها مركز إدموند رايس ويشر

ي مجاالت 
كافرانوفيش، أعضاء فريق البحث يحملون مؤهالت عالية فن

اليا وعىل متعلقة بموضوع الدراسة ولديهم خير  ي اسير
ن
ن ف ة العمل مع الالجئير

 .  الصعيد العالمي

جو االتصال بالسيد ف ي هذه الدراسة، فنن
ن
وع عىل رقم الهاتفرهاد أريإذا أردت المشاركة ف  ن، مدير المشر

ي   4200 8762 02
ونن يد اإللكنر  FArian@edmundrice.org أو النر

 


