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گزارش نهایی نظرسنجی 
اولویت های اعضای کنگره 

ایرانیان کانادا:

شرکت کنندگان دست ِکم 
یکــی از اقـدام هــای هیات 
مدیره جدید را می پسنـدند

شمـاره  

ژوئن ۲۰۲۱ 

دا ــا نـــ ــان کـا نیــــ ا یـــر ــره ا کنگـ
خبــــــــــــــرنامه

گزارش هیات اجرایی کنگره ایرانیان کانادا:
مشـارکت بیشتـر اعضـا دستیابی به هدف هــا

را امکــان پـذیـر می کنـد

گزارش کارگروه بهداشت روان کنگره:
برگزاری کارگاه های آموزشی سالمت روان 

کودکان و پروژه هنری 1400

پروژه هنری 1400؛ تالشی برای مقاوم سازی 
جامعه در برابر بحران ها

گزارش برگزاری نخستین جلسه کارگاه کاریابی 
با عنوان »چگونه کـار پیدا کنیم؟«

کودکان و نوجوانان حلقه مفقوده تداوم 
مشارکت های مدنی در جامعه ایرانیان کانادا

برای هم صدایی با کنگره ایرانیان کانادا:
از کمپین اعتراض به تغییرهای جدید قوانین 

مهاجرتی کبک حمایت کنید

هفتـه پـرستــار خجستـه بـاد
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فهرست
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گزارش نهایی نظرسنجی اولویت های اعضای کنگره ایرانیان کانادا:

شرکت کنندگان دست ِکم یکی از اقدام های هیات مدیره جدید را می پسندند

گزارش هیات اجرایی کنگره ایرانیان کانادا:

مشـارکت بیشتـر اعضـا دستیابی به هدف هــا را امکــان پـذیـر می کنـد

گزارش کارگروه بهداشت روان کنگره:

برگزاری کارگاه های آموزشی سالمت روان کودکان و پروژه هنری 1400

پروژه هنری 1400؛ تالشی برای مقاوم سازی جامعه در برابر بحران ها

گزارش برگزاری نخستین جلسه کارگاه کاریابی با عنوان »چگونه کـار پیدا کنیم؟«

کودکان و نوجوانان حلقه مفقوده تداوم مشارکت های مدنی در جامعه ایرانیان کانادا

برای هم صدایی با کنگره ایرانیان کانادا

از کمپین اعتراض به تغییرهای جدید قوانین مهاجرتی کبک حمایت کنید

هفتـه پـرستــار خجستـه بـاد
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مقدمـه

نظرسنجی اولویت های کنگره ایرانیان کانادا در فوریه، مارچ و هفته 
دوم آوریل 2021 برگزار شد.

افزون بر دعوت نامــه اولیــه ، 9 یــادآوری بــه دو زبــان فارســی 
ارسال  امکان  که  ارسال شد  اعضایی  تمامــی  برای  انگلیســی  و 
به  یادآوری ها  داشت.  وجود  آنها  برای  ایمیل  طریق  از  دعوتنامه 
این جهت ارسال شد که اطمینان حاصل شود که کســانی کــه 
عالقمنــد بــه اظهــار نظــر و شــکلدهی اولویت هــای کنگــره 
هســتند، بتواننــد نظــر خــود را شــفاف و دقیــق بیــان کننـد.

نظرسنجی شامل پرسش های چند جوابی بود که برخی از پرسش ها 
همچنین،  بود.  برخوردار  کیفی  توضیح  کردن  اضافه  امکان  از 
بود که  نظرسنجی گنجانده شده  این  نیز در  پرسش های دیگری 

برای توضیح کیفی از سوی پاسخ دهنده مطرح می شد.
از  یکـی  کـه  بودنـد  برخـوردار  امـکان  ایـن  از  پاسـخ دهندگان 
پرسـش ها را به صـورت تشـریحی یـا چنـد جوابـی پاسـخ دهنـد یا 
بـه هیچ پرسشـی پاسـخ ندهند. بـر همین اسـاس، تعداد پاسـخ ها 

بـه پرسـش های چند جوابی بسـتگی به خواسـت اعضـا متغیر بود.
از بین 1156 نفر از اعضا که نظرسنجی را دریافت و مطالعه کرده 
بودند، 814  نفر به یک یا چند پرسش، پاسخ دادند که از این میان 

10 نفر به نظرسنجی انگلیسی پاسخ داده بودند.
پیشنهادهای خود  که  خواسته شد  اعضا  از  پایانی  پرسش  دو  در 
آزاد،  کامال  پرسشی  در  و  کنند  مطرح  بعدی  نظرسنجی  برای  را 
چنان چه مایل هستند هر موردی را یادآور شوند تا بتوان نظر اعضا 

را خارج از چارچوب پیش بینی شده نیز جمع آوری کرد.
نظر به اینکه نظرسنجی به دو زبان فارسی و انگلیسی ارایه شد قبل 
از تحلیل نهایی باید پاسخ های انگلیسی با پاسخ ها به پرسش های 

مشابه  فارسی ادغام می شد.

نتیجه نظرسنجی

در  شـرکت کننده   814 از  نفـر   689 بـرای  کـه  شـد  مشـاهده 
نظرسـنجی، دسـت ِکم یکـی از اقدام های انجام شـده توسـط هیات 
مدیـره جدیـد کنگـره ایرانیـان کانـادا رضایت بخـش بـوده اسـت.

شرکت کنندگان دستِ کم یکی از
اقدام های هیات مدیره جدید را می پسندند

گزارش نهایی نظرسنجی اولویت های 
اعضای کنگره ایرانیان کانادا:
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خوش بختانـــه یکـــی از پاســـخ هایی کـــه از ســـوی اعضـــا 
دریافـــت کردیـــم ایـــن بـــود کـــه اکثریـــت قابـــل توجهـــی از 
ــکل دهی  ــارکت در شـ ــه مشـ ــد بـ ــال و عالقمنـ ــای فعـ اعضـ
اولویت هـــای کنگـــره در مـــورد شـــرط اساســـی دخالـــت 

کنگـــره در امـــور توافـــق دارنـــد.

ـــخص  ـــی مش ـــره در موضوع ـــت کنگ ـــرای دخال ـــی ب ـــرط اساس ش
ـــادا  ـــان کان ـــع ایرانی ـــا مناف ـــه نحـــوی ب ـــه موضـــوع، ب آن اســـت ک
ـــوط  ـــه مرب ـــچ وج ـــه هی ـــی، ب ـــر موضوع ـــد و  اگ ـــاط باش در ارتب
بـــه منافـــع ایرانیـــان کانـــادا نیســـت، کنگـــره نبایـــد در آن 

ـــد. ـــت کن دخال

ـــخ دهندگان  ـــه پاس ـــود ک ـــش هایی ب ـــی از پرس ـــش، یک ـــن پرس ای
ــی  ــی و کیفـ ــورت توضیحـ ــود را به صـ ــر خـ ــتند نظـ می توانسـ

ـــد. ـــان کنن ـــم بی ه
مطالعـه ایـن توضیح هـا نشـان می دهـد کـه مخالفـان این شـرط 
اساسـی، شـامل افـرادی از طیف هـای مختلـف فکـری هسـتند 

کـه بعضـی از آنهـا می خواهنـد اقدام هـای کنگـره در مخالفـت با 
مسـایل مربـوط بـه جنـگ و تحریم ایـران نباید محدود بـه منافع 
ایرانیـان کانـادا باشـد و بعضی خواهان آن هسـتند کـه کنگره “به 
دنبـال حمایـت از حـق قربانیان” حکومت ایران باشـد و بسـیاری 

هـم نظرهایـی در بیـن این دو دیـدگاه متضـاد را دارند.
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نظرهایـــی کـــــه بـــه صـــــورت کیفـــــی جمـــــع آوری شـــــده اند و در آن اعضـــــا نظـــر خودشـــــان را  بیـــــان کرده انـــــد، بـــــه زودی 
تحلیــل و گـــــزارش خواهــد شــد.
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مشـارکت بیشتـر اعضـا دستیابی
به هدف هــا را امکــان پـذیــر می کنـد

گزارش هیات اجرایی کنگره ایرانیان کانادا:

هیــات مدیــره جدیــد در آغــاز کار خــود ابتــدا بــا برگــزاری چندین 
جلســه بــا هیــات اجرایــی پیشــین ســعی کــرد تــا تمامــی اطالعات 
الزم از شــرایط وقــت ســازمان – چــه از نظــر قانونــی بابــت پرونــده 
ــه آرشــیوها،  ــت دسترســی ب ــه جهــت اداری باب ــی و چــه ب حقوق
ــور  ــبرد ام ــرای پیش ــی - ب ــبکه اجتماع ــای ش ــدارک و اکانت ه م

جــاری ســازمان دریافــت کنــد.

ـــاره  ـــی اش ـــرفت های کنون ـــا و پیش ـــه تغییره ـــه ب ـــل از اینک قب
ـــل  ـــره دوره قب ـــات مدی ـــم هی ـــادآوری کنی ـــت ی ـــود، الزم اس ش
بـــا مشـــکالت متعـــددی دســـت بـــه گریبـــان بـــود کـــه از 
ــی و  ــده حقوقـ ــه دو پرونـ ــد بـ ــا بایـ ــن آنهـ ــه مهمتریـ جملـ
مشـــکالت جـــدی مالـــی بابـــت تامیـــن هزینه هـــای حقوقـــی 
ـــات  ـــه اطالع ـــی ب ـــش دسترس ـــا کاه ـــود ی ـــده و نب ـــن دو پرون ای

اعضـــا، وب ســـایت و ... اشـــاره کـــرد.

ایـــن مســـایل دســـت هیـــات مدیـــره کنونـــی بـــرای 
ــل  ــور کامـ ــه طـ ــده را بـ ــر عمـ ــه تغییـ ــازی هرگونـ پیاده سـ
بســـته بـــود، امـــا خوش بختانـــه بـــا اتمـــام هـــر دو پرونـــده 
ـــی و  ـــره کنون ـــات مدی ـــه کار هی ـــاز ب ـــس از آغ ـــاه پ ـــی، 3 م حقوق
ـــت  ـــر از آن بازگش ـــازمان و مهمت ـــه س ـــی ها ب ـــت دسترس بازگش
ــه  ــد بـ ــره جدیـ ــات مدیـ ــه، هیـ ــه جامعـ ــبی بـ آرامـــش نسـ

ـــه  ـــا ب ـــه مدت ه ـــرد ک ـــی ک ـــرای تغییرات ـــه اج ـــدام ب ـــرعت اق س
تعویـــق افتـــاده بـــود.

ــد،  ــاره شـ ــی اشـ ــی قبلـ ــزارش مالـ ــه در گـ ــور کـ همان طـ
ـــی  ـــع مال ـــود مناب ـــازمان، نب ـــش روی س ـــش پی ـــن چال اصلی تری
ـــن  ـــل و تامی ـــه وکی ـــازمان ب ـــی س ـــت بده ـــرای پرداخ ـــی ب کاف

ـــود. ـــاری ب ـــور ج ـــرای ام ـــاز ب ـــورد نی ـــارج م مخ

ـــی  ـــش اجرای ـــتور کار بخ ـــه در دس ـــی ک ـــده تغییرات ـــی از عم یک
قـــرار گرفـــت و در چنـــد هفتـــه آغازیـــن کار محقـــق شـــد، 
ـــا  ـــری آنه ـــش حداکث ـــره و کاه ـــاری کنگ ـــارج ج ـــی مخ بازبین

ـــود. ب
ــش  ــا کاهـ ــو یـ ــه لغـ ــوان بـ ــرات می تـ ــن تغییـ ــه ایـ از جملـ
 ،G-Suit، Dogooder هزینـــه برخـــی از اکانت هـــا از جملـــه
ـــرویس ـــده س ـــا ارایه دهن ـــی ب ـــازمان و رایزن ـــازی س ـــر مج دفت
ـــرد. ـــه اشـــاره ک ـــت 3 ماه ـــت معافی ـــرای دریاف Nation Builder ب

هم زمــان، به طــور مــوازی گفت وگوهایــی نیــز بــا شــرکت 
مایکروســافت صــورت گرفــت کــه در نهایــت بــا تــالش رییــس 
هیــات مدیــره موفــق بــه دریافــت رایــگان تمامــی ســرویس های 

ــدیم. ــدود ش ــورت نامح ــافت به ص ــرکت مایکروس ش

دکتر احمد احساندار
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ایــن خدمــات شــامل ســرویس ایمیــل، ســرویس اشــتراک گزاری 
فایــل )one drive(، ســرویس تمــاس تصویــری)Team( و... اســت. 
ــف  ــات مختل ــب خدم ــی کــه مایکروســافت در قال ــره خدمات دای
ــوان  ــاید بت ــه ش ــت ک ــترده اس ــدری گس ــه ق ــد ب ــه می ده ارای
گفــت توانایــی پاســخگویی بــه تمامــی نیازهــای کنونــی و آینــده 

ســازمان را دارد.
ـــت  ـــز اهمی ـــت حای ـــن جه ـــرویس از ای ـــن س ـــه ای ـــی ب دسترس
اســـت کـــه ســـازمان می توانـــد بـــدون پرداخـــت هـــر  گونـــه 
هزینـــه اضافـــی، اقـــدام بـــه ایجـــاد ایمیـــل بـــرای اعضـــای 
ــد.  ــا کنـ ــا و رویدادهـ ــا، کمپین هـ ــره، کارگروه هـ ــات مدیـ هیـ
در ضمـــن تمامـــی کارگروه هـــا می تواننـــد از ســـرویس  گـــروه 
ــود  ــازی خـ ــت های مجـ ــزاری نشسـ ــرای برگـ ــی بـ اختصاصـ

ـــد. ـــتفاده کنن اس

برنامه ریزی هایــی نیــز به منظــور اســتفاده از خدمــات چــت 
ــا  ــی نامه نگاری ه ــده تمام ــا در آین ــه اســت ت ــز صــورت گرفت نی
در کارگروه هــا را بتــوان ذخیــره کــرد. از ســویی، ارتبــاط 
ــا دریافــت ســرویس های  تنگاتنــگ بیــن خدمــات در مقایســه ب
گوناگــون هماننــد ایمیــل )گــوگل(، تمــاس تصویــری )زوم( و... 
ــا توجــه  ــرای مــا بســیار آســان می کنــد. ب اســتفاده از آنهــا را ب
ــات را  ــن خدم ــوان ای ــودن آنهــا، می ت ــگان و نامحــدود ب ــه رای ب
بــه عنــوان بخشــی از ســاختار زیربنایــی بــرای آینــده ســازمان 

نیــز در نظــر گرفــت.

همچنیـــن گنجایـــش زیـــاد آرشـــیو اشـــتراک فایـــل، ایـــن 
ــای  ــی نامه نگاری هـ ــا تمامـ ــد تـ ــا می دهـ ــه مـ ــکان را بـ امـ
ـــدی  ـــای بع ـــات مدیره ه ـــرای هی ـــرد و ب ـــی ک ـــازمان را بایگان س
ــته  ــای گذشـ ــم از تجربه هـ ــا هـ ــه تـ ــت کـ ــا گذاشـ ــه جـ بـ
بهرمنـــد شـــوند و هـــم خدمـــات شایســـته تری بـــه جامعـــه 

بـــزرگ ایرانی-کانادایـــی ارایـــه دهنـــد.

ـــه  ـــت ب ـــده اس ـــروع ش ـــته ش ـــاه گذش ـــه از م ـــری ک ـــدام دیگ اق
وب ســـایت ســـازمان مربـــوط می شـــود. نکتـــه مهـــم این جـــا 
ـــازمان،  ـــتفاده س ـــورد اس ـــات م ـــایر خدم ـــالف س ـــه برخ ـــت ک اس
ـــدر”  ـــن بیل ـــزار “نیش ـــط نرم اف ـــل توس ـــور کام ـــه ط ـــایت ب وب س

ـــت. ـــا آن اس ـــتقیم ب ـــاط مس ـــود و در ارتب ـــت می ش مدیری

ــاد  ــا ایج ــر ی ــتینگ های دیگ ــه هاس ــی آن ب ــن رو، جابه جای از ای
تغییرهــای عمــده در آن ســاده نخواهد بــود و نیازمنــد جایگزینی 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــری اس ــزار دیگ ــه نرم اف ــن بیلدر” ب از “نیش
پتیشــن ها،  کمپین هــا،  اعضــا،  اطالعــات  تمامــی  این کــه 
ــی  ــن ها همگ ــی و دونیش ــت مال ــی، مدیری ــای همگان ایمیل ه
از طریــق ایــن نرم افــزار انجــا می شــود، مهاجــرت از ایــن 
نرم افــزار نیــاز بــه بررســی جامع تــری دارد کــه در حــال انجــام 
اســت و امیدواریــم در آینــده نــه چنــدان دور، در هیــات مدیــره 

ــی گرفتــه شــود. تصمیــم نهای

در حـــال حاضـــر، اقدام هایـــی بـــرای بهبـــود وضعیـــت 
ـــا  ـــر منوه ـــت. تغیی ـــه اس ـــرار گرفت ـــتور کار ق ـــایت در دس وب س
ــی  ــر گرافیکـ ــات، تغییـ ــه اطالعـ ــر بـ ــی بهتـ ــرای دسترسـ بـ
بـــرای بهبـــود شـــرایط ظاهـــری وب ســـایت، افـــزودن گزینـــه 
ــیو  ــا در آرشـ ــات و فایل هـ ــازی اطالعـ ــت وجو و مرتب سـ جسـ

ــت. ــا اسـ ــن اقدام هـ ــی از ایـ بخشـ

ـــی  ـــع مال ـــود مناب ـــه در نب ـــت ک ـــاره اس ـــه اش ـــا الزم ب در اینج
کافـــی، تنهـــا گزینـــه پیـــش روی ســـازمان اســـتفاده از نیروهـــای 
ــرفت کار  ــرعت پیشـ ــاید سـ ــن رو، شـ ــت. از ایـ ــب اسـ داوطلـ
ـــا و  ـــک اعض ـــا کم ـــم ب ـــد. امیدواری ـــش نباش ـــدان رضایت بخ چن

ـــم. ـــا بیفزایی ـــرعت کاره ـــر س ـــم ب ـــان بتوانی حامی

ـــه  ـــدام ب ـــی اق ـــات اجرای ـــره، هی ـــات مدی ـــت هی ـــس از موافق پ
ـــرده  ـــنجی ک ـــرای نظرس ـــرای اج ـــاخت های الزم ب ـــه زیرس تهی
اســـت. ایـــن زیرســـاخت شـــامل تهیـــه دامیـــن، هاســـتینگ، 
ایمیـــل و بارگذاری)آپلـــود( نرم افزارهـــای مـــورد نیـــاز بـــرای 
ـــت و  ـــه هم ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــل نتیج ـــال و تحلی ـــی، ارس طراح
ــر امیرحســـن قاســـمی نژاد  ــا بهره گیـــری از تخصـــص دکتـ بـ
ــازمان  ــان سـ ــره و حامیـ ــات مدیـ ــکاری هیـ ــی  و همـ تفرشـ

ــود. ــام می شـ انجـ

ــات  ــرای هی ــدازه ای ب ــه ان ــن زیرســاخت ها ب در نظــر گرفتــن ای
ــه  ــرایطی ک ــی آن در ش ــع مال ــه مناب ــت دارد ک ــره اهمی مدی
ــه  ــا هزین ــود ب ــه رو ب ــدی روب ــی ج ــکالت مال ــا مش ــازمان ب س
ــم  ــد آن داری ــن شــد. امی ــره تامی ــات مدی شــخصی اعضــای هی
مشــارکت  بــه  منجــر  زیرســاخت ها  ایــن  آینــده  در  کــه 

ــود. ــازمان ش ــن س ــت ای ــان در سرنوش ــری ایرانی حداکث

ــط  ــون توسـ ــا کنـ ــه تـ ــن بیلدر آن چـ ــزار نیشـ ــاره نرم افـ دربـ
ـــت: ـــوارد اس ـــن م ـــامل ای ـــده، ش ـــری ش ـــی پی گی ـــش اجرای بخ

* رسیدگی به درخواست های مربوط به عضویت
ـــاره  ـــن ب ـــه در ای ـــین خبرنام ـــماره پیش ـــه در ش ـــور ک * همان ط
ـــزار  ـــه نرم اف ـــی ب ـــت دسترس ـــس از بازگش ـــد، پ ـــح داده ش توضی
درخواســـت های  تمامـــی  گام  نخســـتین  در  نیشـــن بیلدر، 

ـــد. ـــخ داده ش ـــت پاس ـــه عضوی ـــوط ب مرب

نمـــودار زیـــر تحـــول مربـــوط بـــه اعضـــا در طـــول 6 مـــاه 
گذشـــته را نشـــان می دهـــد. در ایـــن بـــازه زمانـــی حـــدود 

ــد.  ــو کرده انـ ــود را لغـ ــت خـ ــر عضویـ 100 نفـ
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* هزینه هــای ماهانــه مربــوط بــه ایــن ســرویس، از حــدود 500 
دالر کانــادا بــه کمتــر از 200 دالر کاهــش یافتــه اســت.

* بــرای ایــن منظــور، اطالعــات مربــوط بــه حســاب هایی کــه در 
12 مــاه گذشــته هیچ گونــه فعالیــت یــا بازخــوردی بــا ســازمان - 
ــا وب ســایت - نداشــته اند، از آرشــیو نیشــن  از طریــق ایمیــل ی
بیلــدر خــارج شــد. تمامــی ایــن اطالعــات حفــظ و در صــورت 

لــزوم قابــل افــزودن بــه آرشــیو اســت. 

ـــری  ـــا بازنگ ـــراه ب ـــا هم ـــه اعض ـــوط ب ـــات مرب ـــی اطالع * بررس
و جمـــع آوری

* متاســفانه طــی چنــد ســال اخیــر هیــچ اقدامــی بــرای بازنگری 
اطالعــات اعضــا و حامیــان موجــود در آرشــیو نیشــن بیلدر 
ــه مشــکالت  ــوان ب صــورت نگرفتــه اســت. در ایــن زمینــه می ت
ــودن اطالعــات اعضــا، وجــود بیــش از یــک  ــه ناقص ب ــوط ب مرب

حســاب کاربــری بــرای یــک نفــر و ... اشــاره کــرد.

ایــن مشــکالت فرآینــد تاییــد هویــت افــراد در زمــان انتخابات را 
بســیار دشــوار و زمان بــر خواهــد کــرد. گرچــه امــروز نیــاز مبــرم 
ــم  ــه حک ــا ب ــود، ام ــاس نمی ش ــکالت احس ــن مش ــل ای ــه ح ب
ــود دارد  ــی وج ــان کاف ــه زم ــون ک ــم اکن ــت ه ــر اس ــل بهت عق
ــد  ــن فرآین ــرد. خوشــبختانه ای ــص ک ــن نواق ــع ای ــه رف ــدام ب اق

ــه کنــدی، ولــی در حــال انجــام اســت. گرچــه ب

کنگـره ایرانیـان کانـادا بـرای پیشـبرد هدف هـای خـود، امـروز 
بیـش از هـر زمـان دیگـری نیازمنـد حمایت شـما عزیزان اسـت. 
ایـن حمایـت می توانـد بـه شـکل کار داوطلبانه در کارگـروه های 

مختلـف یـا حمایـت مالی باشـد.

شـما از طریـق وب سـایت کنگـره می توانیـد بـه این نهـاد کمک 
مالـی کنیـد. امیدواریـم بـا همراهی یکایک شـما عزیـزان بتوانیم 

کنگـره ای توانمندتـر و تاثیرگذارتر از گذشـته ایجـاد کنیم.

* آن دســته از اعضــا کــه تمایــل بــه لغــو عضویــت دارنــد، الزم 
اســت درخواســت خــود را بــه صــورت کتبــی و از طریــق ایمیــل 
ــر ســازمان اعــالم کننــد. همچنیــن، آن گــروه از اعضــا  ــه دبی ب

کــه تمایــل ندارنــد ایمیل هــای کنگــره را دریافــت کننــد، 
می تواننــد از لینکــی اســتفاده کننــد کــه بــه همیــن منظــور در 

ــه اســت. ــرار گرفت ــا ق ــی ایمیل ه ــن تمام پایی
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سـالمت روان یکـی از مهم تریـن عناصر سـالمت یک جامعه اسـت. 
همان گونه که در خبرها مشـاهده می کنیم، نداشـتن سـالمت روان 
می توانـد منجـر به فجایعـی همانند قتل فرزندان به دسـت پـدران و 

مادران را در پی داشـته باشـد.

کارگـروه بهداشـت روان کنگـره ایرانیـان کانادا از ابتدای تشـکیل، با 
برگـزاری چندیـن نشسـت هفتگی یـا دوبـار در هفته، تـالش کرده 
اسـت، بـه ایـن امر مهـم در جامعه ایرانی سـاکن کانادا بپـردازد و به 
بررسـی راه هایـی بپـردازد کـه بـا بهره گیری بهینـه از تـوان محدود 

اعضـا، در راسـتای بهبود سـالمت روان موثر باشـد.

داوطلب هـای عزیـزی کـه از همـان ابتـدا بـه مـا پیوسـتند و همگی 
در فضایـی دوسـتانه بـا امیـد و تـالش پی گیـر، بـه کار خـود ادامـه 
دادیـم، در نشسـت های کارگـروه بـه طرح هـا و برنامه هـای بسـیار 
خوب و مفیدی دسـت یافتیم، از جمله آن تاسـیس خانه سـالمندان 
بـا امکانـات ویژه بـرای ایرانیان یـا مجهز کردن خانه های سـالمندانی 

اسـت کـه ایرانیـان در آنها حضـور دارند.

بـا همـکاری داوطلبـان ایرانـی، طرح هایـی در زمینه سـالمت روان 
کـودکان، بهداشـت روان در محیـط کار و مسـایلی از ایـن دسـت 
ارایـه شـد. هـر یـک از طرح هـا، جداگانـه مـورد ارزیابـی اجرایـی 
و امـکان سـنجی عملـی قـرار گرفـت تـا مشـخص شـود بـا توجه 
بـه تـوان مالـی و تعـداد داوطلبان فعـال موجـود، کدام یـک از این 

طرح هـا قابـل اجرا اسـت.

بـا گسـترش همه گیـری کرونـا و افزایـش تنش هـای روانی ناشـی 
از آن، کارگـروه بهداشـت روان تصمیـم بـه اجـرای طـرح »پـروژه 
هنـری 1400« گرفـت کـه بـه همـت یکـی از داوطلبـان عزیـز و 

متخصـص ارایه شـد.

طرحـی کارشناسـانه در زمینـه هنـر درمانـی و در راسـتای ارتقـای 
مقاومـت عمومـی جامعه در برابـر بحران های همگانی کـه با امکانات 
موجـود کنگـره بـه خوبـی قابـل اجـرا بـود. تا کنـون، بـا کمک های 
دلگرم کننـده بسـیاری از داوطلبـان عزیـز و پـر شـور جامعـه ایرانی، 
کارگـروه بهداشـت روان موفق به اجرای فاز نخسـت این پروژه شـده 

و فـاز دوم آن نیـز در مرحلـه اقدام اسـت.

فـاز نخسـت شـاهد مشـارکت های  اجـرای  از  آنجـا کـه پـس  از 
روزافـزون داوطلبـان جدیـد بودیـم، می تـوان اعالم کرد اجـرای این 
پـروژه موفقیت آمیـز بـوده اسـت و چنان چـه مشـارکت ها به همین 
صـورت ادامـه یابـد، در سـال های آینـده شـاهد تـداوم اجـرای ایـن 

پـروژه بـا کیفیـت و کّمیتـی هرچه بیشـتر خواهیـم بود.

در هفته پاس داشـت سـالمت روان کانـادا، این کارگـروه برنامه هایی 
را  ارایـه کـرد. در این هفته کارگروه بهداشـت روان، افزون بر ترجمه 
و آگاهی رسـانی عمومی جزوه منتشـر شـده از سوی انجمن سالمت 
روان کانـادا CMHA دربـاره سـالمت روان، موفـق بـه برگـزاری 2 
کارگاه آموزشـی در زمینـه سـالمت روان کـودکان با همیـاری خانم 

دکتـر الهام گرامی شـده اسـت. 

کارگـروه بهداشـت روان بـا سـپاس بی کـران از تمامـی داوطلبـان 
گرامی و ضمن اعالم اینکه مشـتاقانه در انتظار مشـارکت هر بیشـتر 
مردمـی بـرای ارایـه طرح هـای جدیـد یـا اجـرای طرح هـای موجود 
اسـت، اظهار امیـدواری می کنـد در آینده بتواند گام هـای پر بارتری 

در راسـتای حفـظ و بهبـود سـالمت روان جامعه ایرانـی بردارد.

کارگروه  با  همکاری  به  خود  عالقمندی  اعالم  به منظور  داوطلبان 
بهداشت روان، می توانند از طریق وب سایت کنگره ایرانیان کانادا با 

خانم دکتر آرزو خدیر مسئول این کمیته تماس حاصل کنند.

برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی ســامت روان 
کــودکان و پــروژه هنــری 1400

گـــزارش کارگـــروه بهداشـــت روان کنگـــره:
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بربحرانها پروژههنری۱۴۰۰؛تالشیبرایمقاومسازیجامعهدربرا
کارگـروه سـامت روان کنگـره ایرانیـان کانـادا مرحلـه دوم پروژه 

هنـری ۱۴۰۰ خـود را اجـرا می کنـد.

از همـه هنرمنـدان گرامـی دعـوت می شـود آثـار هنـری خـود را 
بـا موضـوع "هنـر ، جامعـه و اسـتقامت اجتماعـی" بـه دبیرخانـه 
کارگـروه سـامت روان ارسـال کننـد. هـدف مـا متمرکز بـر این 
اسـت کـه چگونـه می توانیـم بـه سـوی هنـر برویـم و از آن در 
زمـان بـروز بحران هـای جمعی یا فـردی هنگام همه گیـری کرونا 
بـرای ایجـاد مقاومـت در جامعه بهـره جوییم. این نمایشـگاه یک 
رویـداد آنایـن خواهد بود کـه در آن به دنبال ارتقـای هنرمندان 

ایرانـی و ایرانـی کانادایی هسـتیم.

راهنمای ارسال آثار
اثر ارسـالی باید شـامل یک تصویر از اثر هنری باشـد که بتوان آن 
را بـه صـورت الکترونیکـی به ایمیل مـا در این آدرس ارسـال کرد. 
از هنرمنـدان درخواسـت داریـم کـه کارهای خود را بـه همراه یک 
بیانیـه مکتـوب کوتـاه یا یک ویدیـو یک دقیقـه ای درباره اثرشـان 

یـا روند چگونگـی خلق آن ارسـال کنند.

بیانیـه مکتـوب بایـد شـامل زندگینامـه ای مختصـر از هنرمنـد و 
توضیحـی کوتـاه دربـاره اثـر هنری باشـد. بهتر اسـت متـن مورد 

نظـر حـدود ۱5۰ کلمه باشـد.

نمایشـگاه آنالیـن از یکـم جـوالی امسـال آغـاز می شـود و تـا 
31 جـوالی ادامـه خواهـد یافـت. در مجمـوع 30 هنرمنـد بـرای 
ارایـه آثارشـان در نمایشـگاه مجـازی انتخاب می شـود و بـه 3 اثر 

برگزیـده جوایـزی اهـدا خواهد شـد.

این نمایشـگاه مجازی در وب سـایت کنگره ایرانیان کانادا، فیسـبوک 
و اینسـتاگرام بـه نمایـش در خواهـد آمـد و هنرمنـدان می تواننـد 

مخاطبـان را بـرای دیـدن اثـر هنـری خود دعـوت کنند.

هنرمنـدان می تواننـد آثـار خود را با اسـتفاده از تمامـی قالب های 
هنرهـای تجسـمی از جملـه نقاشـی، طراحـی، مجسمه سـازی، 
سـرامیک، چـاپ، عکاسـی، پارچـه، کالژ و ... خلـق کنند. ارسـال 

آثـار محدودیـت سـنی و جنسـیتی ندارد.

* عنوان هر اثر ارسالی باید شامل نام اثر و نام کامل هنرمند باشد.
* تصاویر ارسالی به صورت فایل JEPG و با کیفیت باال ارسال شود.
* آخرین مهلت ارسال تا 15 ژوئن 2021 درنظر گرفته شده است.

خواهشمند است عالقمندان آثار  خود را به لینک زیر ارسال کنند:
https://www.iccongress.ca/art_project_1400_building_up_

community_resilience?fbclid=IwAR3DAZqR_eheor3GQ0m4W_

cG2bmBPjP3QCXSShP0m9izXPpzqhaabnw8SJo
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گزارش برگزاری 
نخستین جلسه 
کارگـاه کـاریابی 
ـــــــوان  بـــــا عنـ
»چگونه کـار 
پیدا کنیم؟«

نخسـتین کارگاه کاریابی با عنوان "چگونه کار پیدا کنیم؟" یکشـنبه 
دوم مـی 2021 توسـط کنگـره ایرانیـان کانـادا برگـزار شـد و آقای 

دکتر ایرج بهشـتی از شـهر مونتـرال سـخنران آن بودند.

وی دانش آموختـه رشـته شـیمی در مقطع کارشناسـی از دانشـگاه 
بریتیش کلمبیا و مقطع دکترای شـیمی عالی از دانشـگاه ساسـکس 
انگلسـتان و دارای مدرک مدیریت تجاری از دانشـگاه سـنت  توماس 

در مینیاپولیس آمریکا اسـت.

دکتر بهشـتی سـال ها اسـت در مونتـرال و با همکاری سـازمان های 
مـردم نهـاد ایرانیان کانـادا در این شـهر، داوطلبانه بـه انتقال تجربه 
فعالیـت خـود در زمینه هـای مدیریتی به نسـل های جدید مهاجران 
ایرانـی می پـردازد و تاکنـون صدها مهاجـر ایرانـی از تجربه های وی 

شـده اند. بهره مند 

در برگـزاری ایـن برنامـه، مهنـدس مریـم حجـازی از شـهر مونترال 
با سـابقه سـال ها فعالیـت در سـازمان های بزرگ در زمینه سیسـتم 
مدیریتـی، مدیریـت پـروژه و بهبود فرآینـد کار نیز حضور داشـت و 

اجـرای بخش پرسـش و پاسـخ را انجـام داد.

دکتـر بهشـتی بـا نمایش اسـالید، بـه بیـان تجربه های خـود درباره 
نحـوه اسـتخدام تـازه واردان در شـرکت ها و سـازمان های مختلـف و 

فرهنـگ کاریابی در کانـادا و آمریـکا پرداخت.

وی تاکیـد کـرد: "نگاهـی کـه اینجـا )کانادا( به تـازه واردان می شـود 
ایـن اسـت کـه اشـتیاق تـازه واردان بـرای اشـتغال و موفقیـت در 

کارشـان بیشـتر اسـت. بنابراین تصور نکنید چون تازه وارد هسـتید، 
کار پیـدا نخواهیـد کرد یا کار پیدا کردن برای شـما سـخت اسـت."

چگونگی فرآیند اسـتخدام در شـرکت ها، بررسـی و ارسـال رزومه ها 
بـه صـورت هفتگی به شـرکت ها، طوالنی شـدن زمان پاسـخ دهی به 
شـما بـه دلیـل حجم زیـاد رزومه هـا از دیگـر مباحثی بود کـه او در 

این نشسـت مطرح و بررسـی کرد.

تاکید بر نوشـتن درسـت و دقیق رزومه از دیگر بخش های سـخنان 
دکتـر بهشـتی بـود؛ اینکـه بایـد تحصیـالت، مهارت هـا، توانایـی  و 
تجربه هـای شـما در رزومـه بـه صورت مشـخص و کامل بیان شـود.

دکتـر بهشـتی در این جلسـه که بیش از 2 سـاعت به طـول انجامید 
مباحـث مختلـف دیگـری را هم عنـوان کرد کـه عالقه منـدان برای 
دسترسـی بـه آن هـا می تواننـد بـه ویدیـوی کامـل این نشسـت در 

کانـال یوتیـوب کنگره ایرانیـان کانـادا مراجعه کنند:
https://youtu.be/oGyuTieN6Ps

کنگـره ایرانیـان کانادا قصـد دارد با ادامـه برگـزاری کارگاه های ویژه 
بـرای کمک بـه کاریابی ایرانیان مهاجـر در کانادا، مسـیر هموارتری 

را بـه سـوی ادغـام در جامعه میزبان ترسـیم کند.

کنگره از همه اعضا و حامیان خود می خواهد با انتشار هر چه بیشتر این 
گفت وگوها و با عضویت در این سازمان که بزرگ ترین سازمان مردم 
نهاد ایرانی کانادا است، در ایجاد محیطی سازنده و مشارکت ایرانی ها 

در فعالیت های گروهی و ارایه خدمات به جامعه خود کمک کنند.
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کودکان و نوجوانان
حلقـه مفقـوده 
تداوم مشارکت های 
ــامعـه  مـدنــی در جـ
ــرانیان کـانادا ای

مازیار شیبانی فر

در  عمومـــی  رســـانی  اطالع  کمبـــود  می رســـد  نظـــر  به 
ـــودکان و  ـــرای ک ـــه دار ب ـــخص و ادام ـــای مش ـــه برنامه ه زمین
نوجوانـــان ایرانی تبـــار در جامعـــه مهاجـــران کانـــادا، یکـــی 
از اصلی تریـــن حلقه هـــای مفقـــوده در فرآینـــد تـــداوم 
و گســـترش مشـــارکت های مدنـــی در جامعـــه ایرانیـــان 

کانـــادا اســـت.

یکـــی از ویژگی هـــای بـــارز و قابـــل ســـتایش در کانـــادا، 
برنامه ریـــزی مـــداوم بـــرای کـــودکان و نوجوانـــان اســـت. در 
ـــر  ـــه زی ـــرادی ک ـــی اف ـــی تمام ـــر حقوق ـــی، از نظ ـــدی  جهان رده بن
18 ســـال ســـن دارنـــد در گـــروه کـــودکان قـــرار می گیرنـــد، 
امـــا در یـــک رده بنـــدی کلی تـــر کـــودکان را بـــه دو گـــروه 
ـــان(  ـــال )نوجوان ـــا 19 س ـــودکان( و 13 ت ـــال )ک ـــا 12 س ـــک ت ی

بندی می کننـــد. تقســـیم 
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در گروه بندی هـــای جزیی تـــر بـــرای ارایـــه آمـــوزش، برخـــی 
ــای  ــنی را در رده هـ ــف سـ ــای مختلـ ــان، گروه هـ از متخصصـ
ـــا 15  ـــال، 12 ت ـــا 11 س ـــال، 7 ت ـــا 6 س ـــال، 3 ت ـــا 3 س ـــک ت ی

ســـال و 16 تـــا 18 ســـال جـــای می دهنـــد.

در جامعــه ایرانیــان، بــا وجــود قدمــت 40 ســاله زندگــی در کانــادا 
و بــا آگاهــی از اینکــه پتانســیل های بســیاری در بیــن متخصصــان 
و کارشناســان کــودک و نوجــوان در زمینه هــای مختلــف حقــوق، 
ــا  ــود دارد، ت ــر و... وج ــی، هن ــات، جامعه شناس ــی، ادبی روانشناس
امــروز موسســه های مردم نهــاد اندکــی در جامعــه ایرانــی، اقــدام 
بــه برنامه ریــزی در زمینــه مشــارکت های مدنــی کــودکان و 
ــدک  ــد کــه شــوربختانه همیــن ان ــان ایــن جامعــه کرده ان نوجوان
ــه  ــت قابل توج ــانی گســترده و حمای ــز از اطالع رس موسســه ها نی

ــد. ــوردار نبوده ان ــز برخ ــادا نی ــی زبان کان ــانه های فارس رس

ــوان، کاری  ــودک و نوج ــنی ک ــروه س ــرای گ ــزی ب برنامه ری
دشــوار و نیازمنــد تخصــص  اســت، امــا در حــال حاضــر کــم 
ــه  ــه ب ــن زمین ــد در ای ــه می توانن ــانی ک ــتند کارشناس نیس
ــه  ــی جامع ــای مردم ــت گذاران نهاده ــدگان و سیاس گردانن
ــرای  ــه ب ــد ک ــه کنن ــمندی ارای ــاوره های ارزش ــان، مش ایرانی
به وجــود آوردن امــکان حضــور و فعالیــت کــودکان و نوجوانان 

ــد. ــاز کن ــی، راه را ب ــارکت های مدن ــی زبان در مش پارس

بتواننـــد مســـیر  نهـــاد  اگـــر موسســـه های مـــردم 
ـــای مشـــارکت  ـــا فرآینده ـــان ب ـــودکان و نوجوان ـــکاری ک هم
ـــه  ـــتری از جامع ـــای بیش ـــد، اعض ـــوار کنن ـــی را هم اجتماع
ـــاز  ـــر در س ـــر و فعال ت ـــور موثرت ـــه حض ـــادا ب ـــان کان ایرانی
و کارهـــای مدنـــی تشـــویق خواهنـــد شـــد. بـــه طـــور 
کلـــی حضـــور و مشـــارکت کـــودکان و نوجوانـــان شـــور 
ـــه  ـــه ب ـــای جامع ـــی اعض ـــن تمام ـــی در بی ـــتیاق خاص و اش
ـــاندن  ـــاری رس ـــه ی ـــن زمین ـــه در ای ـــی آورد. البت ـــود م وج

ــادی دارد. ــت زیـ ــز اهمیـ ــی زبان نیـ ــانه های فارسـ رسـ

برگـــزاری مســـابقه های نقاشـــی و طراحـــی بـــا موضـــوع 
مشـــارکت مدنـــی، برپایـــی مســـابقه های داستان نویســـی 
)Flash Fiction( بـــا موضـــوع مراقبـــت از طبیعـــت، 
بـــی کالم  نمایـــش  آموزشـــی  کارگاه هـــای  برپایـــی 
)Mime and Pantomime( بـــا موضـــوع کمک کـــردن 
ــب  ــی مناسـ ــای آموزشـ ــی کتاب هـ ــران، معرفـ ــه دیگـ بـ
ـــی،  ـــارکت های مدن ـــوع مش ـــا موض ـــان ب ـــودکان و نوجوان ک
گفت وگـــو بـــا روانشناســـان دربـــاره شـــیوه های آمـــوزش 
فعالیت هـــای داوطلبانـــه و راه هـــای کمـــک بـــه دیگـــران 
ـــی از  ـــد بخش ـــودکان و ... می توان ـــه ک ـــاده ب ـــی س ـــا زبان ب

ــد. ــه باشـ ــن زمینـ ــر در ایـ ــای موثـ فعالیت هـ

ـــا  ـــوان ب ـــان را بت ـــودکان و نوجوان ـــن ک ـــه ذه ـــدازه ک ـــر ان ه
ـــان  ـــه هم ـــرد، ب ـــر ک ـــی درگی ـــارکت های مدن ـــوع مش موض
ـــدان  ـــده فرزن ـــه در آین ـــود ک ـــدوار ب ـــوان امی ـــبت می ت نس
ایرانیـــان کانـــادا، ســـاز و کارهـــای مناســـب تری بـــرای 
فعالیت هـــای داوطلبانـــه و همـــکاری و همفکـــری بـــرای 
ـــد  ـــرار دهن ـــر ق ـــد نظ ـــر را م ـــه ای بهت ـــورداری از جامع برخ
و زنجیـــره کمک رســـانی و همگرایـــی اعضـــای جامعـــه را 

ـــند. ـــداوم ببخش ت

اعضـــای گرامـــی کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا، در صـــورت 
تمایـــل بـــه مشـــارکت در ایـــن زمینـــه یـــا به اشـــتراک 
گذاشـــتن تجربه هـــای موفـــق پیشـــین خـــود، بـــا ارایـــه 
ــره  ــنهادهای تان، دســـت اندرکاران کنگـ ــا پیشـ ــا یـ نظرهـ
ــای   ــه دانـــش و اندوخته هـ ــادا را از گنجینـ ــان کانـ ایرانیـ

ذهنی تـــان بهره منـــد ســـازید.
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از کمپین اعتراض به تغییرهای جدید 
قوانین مهاجرتی کبک حمایت کنید

برای هم صدایی با کنگره ایرانیان کانادا

کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا از ســـاکنان ایالـــت کبـــک دعـــوت 
می کنـــد تـــا بـــه کمپیـــن ایـــن کنگـــره بـــرای لغـــو 
ـــد. ـــه کار کبکـــی” بپیوندن تغییرهـــای جدیـــد در برنامـــه  “تجرب

ـــای  ـــه اعض ـــگاری ب ـــک کارزار نامه ن ـــب ی ـــن در قال ـــن کمپی ای
پارلمـــان کبـــک ارایـــه شـــده و خواهـــان لغـــو تغییرهـــای 
صـــورت گرفتـــه در قوانیـــن مهاجرتـــی اســـت. همچنیـــن 
ایـــن کمپیـــن خواهـــان بازگردانـــدن مزایـــای اقتصـــادی و 
ـــل  ـــتان “قاب ـــک اس ـــوان ی ـــه عن ـــک ب ـــتان کب ـــدن اس باقی مان
ـــرای دانشـــجویان خارجـــی و کارگرانـــی اســـت کـــه  گزینـــش” ب

ـــتند. ـــتان هس ـــن اس ـــم در ای ـــت دای ـــال اقام ـــه دنب ب

“تجربـــه کار کبکـــی” برنامـــه ای اســـت بـــرای مجـــوز دادن 
ــش  ــه از پیـ ــی کـ ــران بین المللـ ــجویان و کارگـ ــه دانشـ بـ
ســـاکن ایـــن اســـتان هســـتند، تـــا به واســـطه آن بتواننـــد 
ـــپس  ـــت و س ـــک را دریاف ـــش کب ـــی گزین ـــر گواه ـــدون تاخی ب

تقاضـــای اقامـــت دایـــم کننـــد.

“تجربـــه کار کبکـــی” شـــرایط ســـختگیرانه تری را بـــر 
دانشـــجویان و کارگـــران بین المللـــی از جملـــه ایرانیـــان 
تحمیـــل می کنـــد کـــه به موجـــب آن مراحـــل درخواســـت 
ـــن  ـــود. ای ـــر می ش ـــوارتر و طوالنی ت ـــیار دش ـــم بس ـــت دائ اقام
ـــادی  ـــر اقتص ـــد از نظ ـــه ناعادالنه ان ـــر اینک ـــالوه ب ـــا ع تغییره

ـــه نیســـتند. نیـــز منطقـــی و موج

ــن  ــال ایـ ــر اعمـ ــه در برابـ ــازمان های جامعـ ــیاری از سـ بسـ
ــاکنان  ــی سـ ــیله تمامـ ــن وسـ ــتاده اند. به ایـ ــا ایسـ تغییرهـ
کبـــک، بـــه ویـــژه هموطنـــان ایرانـــی کانادایـــی و تمامـــی 
ـــم  ـــویق می کنی ـــی را تش ـــع فرهنگ ـــی و جوام ـــاالن اجتماع فع
تـــا در ایـــن کارزار شـــرکت کننـــد و امضـــای خـــود را بـــه 
ـــای  ـــی اعض ـــرای تمام ـــه ب ـــد ک ـــه کنن ـــت اضاف ـــن درخواس ای

ـــد. ـــد ش ـــال خواه ـــک ارس ـــان کب پارلم

ـــک  ـــت از لین ـــمند اس ـــن کارزار خواهش ـــه ای ـــتن ب ـــرای پیوس ب
ـــد: ـــتفاده کنی ـــر اس زی

https://iccongress.good.do/peqcampaign



بـــه مناســـبت هفتـــه پرســـتار، دوشـــنبه 18 مـــی 2021، 
کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا بـــا کمـــک ســـخاوتمندانه 
ـــتان  ـــتاران بیمارس ـــرای پرس ـــود، ب ـــای خ ـــی از اعض یک

ـــرد. ـــه ک ـــار تهی ـــتوفویل ناه ـــارکام اس م

ــان  ــا کارکن ــالم همبســتگی ب ــن اع ــن ضم ــا همچنی م
سیســتم بهداشــتی و همــه کســانی کــه در خــط مقــدم 
مبــارزه علیــه ایــن همه گیــری فعالیــت می کننــد، 

ــم. ــالم می کنی ــود را اع ــپاس خ ــی و س قدردان

مــا از شــهروندان مهربــان درخواســت داریم تــا  از تمامی 
ــان  ــی خستگی ناپذیرش ــر سخت کوش ــتاران به خاط پرس
در طــول همه گیــری کرونــا بــه هــر شــکل کــه 

ــد. ــی کنن ــگزاری و قدردان ــد سپاس می توانن

پرستـاران ارجمنـد
از این کـــه اعضـــای جامعـــه مـــا را ایمـــن و ســـالم نگـــه 

داشـــته اید، از شـــما سپاســـگزاریم.
کنگره ایرانیان کانادا
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ــد. ــی کنن ــگزاری و قدردان ــد سپاس می توانن

هفتـه پـرستـار
خجستـه بـاد
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