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طول کنید، انجام تغییرات، بیش از آنچه که شما فکر می "

 .می ترسید طول بکشدشما آن که از اما نه بیشتر کشد؛ می 
 

 باعثاما این مسئله . نشانه های تغییرات کوچک هستند
 ."شود که آنها کم اهمّیت شمرده شوندنمی 

 
--The Dao of Doing 
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 معرفی

 دوم این گزارش، خالصه نمودن نتیجه فاز هدف
 (Seniors Today)یا " بزرگساالن امروزی"پروژه 

  Lionsviewسازمانمی باشد که توسط 
Seniors Planning Society انجام شد. 

 

 خواهد اجتماع است که می برای هر کسی این گزارش
 :، جایگاه مناسب تری باشدسینیورهابرای سالمندان و 

سینیورها 

سازمانهای خدماتی 

فروشگاهها، مشاغل 

شوراهای محلی 

 کنندمی خواهند یک تغییر ایجاد آنهائیکه! 

 

-  استاین فقط شروع کار 

 امیدواریم موفقیت های ما، به شما انگیزه بدهد تا ما
 .در این سفر دگرگون ساز با ما همراه شوید
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 ما، آینده ماگذشته : گذشتآنچه که 
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 در نورت شور (Age-Friendly)ساختن جوامع متناسب با سن : هدف

(Nov. 2011) فاز اول: نظرسنجی از سینیورهای نورت شور 

(June 2012) فاز دوم: تبادل اطالعات و تهیه طرح عملیاتی 

(July 2012-June 2013)  فاز سوم: شروع کار گروههای عملیاتی سینیورها 

 به طور پیوسته: تحوالت بنیادی و ریشه ای در سطح اجتماع
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 نظرسنجی ـ نکات مهم و برجسته :فاز اول

 و تعیین مسیر برای اطالعاتی نتایج نظرسنجی، مبنای

سینیورهای طرح ریزی و ارائه خدمات اجتماعی به 

در هشت بخش جوامع متناسب با نورت شور می باشد که 

 :ارائه می گردد (Age-Friendly)سن 
 تهیه مسکن 1.

 آمدرفت و 2.

 ساختمانهای عمومی  فضای خارج از منزل و درامکانات 3.

 شهریاشتغال و همکاری های 4.

 های اجتماعی همکاری 5.

 ارتباطات و اطالعات 6.

 حمایت های اجتماعی و خدمات درمانی 7.

 اجتماعیدر امور احترام و تشریک مساعی 8.
 

 نظرسنجی از سینیورهای نورت شور که  1200بیش از

 .سال به باال بود، گرفته شد 55سن آنها 
 

 با جوامع محلی، ( و فارسیبه انگلیسی )نظرسنجی نتایج

سینیورها و نمایندگان ارائه کنندگان خدمات اجتماعی به 

 .  دولت استانی ارائه شد
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 جلسات کارگاهی ـ نکات مهم و برجسته :فاز دوم
13  با حضور بیش از نورت شور جلسه کارگاهی در

نفر برگزار شد تا اینکه بتوانند آنچه را که مورد  400

 .نیاز فوری آنهاست بیان کنند

 شده تنظیم نظرسنجی نتیجه برمبنای ها و گفتگوها بحث

 .بود

 طبق اولویت ها عملیات در جوامع محلی بر اقدام به: 
 خانهمراقبت و حمایت در 

 خانهنگهداری تعمیر و 

اطالعات و ارجاع 

رفت و آمد 

حمایت های روحی و اجتماعی 

3  مورد که از نظر سازمانLionsview  برای 

 :اولویت بیشتری دارندنورت شور 
 :  و حمایت در خانهمراقبت 1.

(a بخش بهداشتی و درمانیحرکت 

(b سینیورهاافزایش مراقبت های خانگی برای 

 محل زندگی خودمسکن برای سالمندان در تهیه 2.

 اطالعات و ارجاع 3.
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ـ نکات مهم و برجستهسینیورها گروه های عملیاتی  :فاز سوم  

 سنجوامع متناسب با هدف این گروهها این است که 
 (Age-Friendly) ایجاد کند. 

 سینیورهابا گروههای دیگر سینیورها گروه هایی از ،

صاحبان مشاغل شهرداریهای محلی، سازمانهای اجتماعی و 

 .و بیزنسها کار کردند تا تغییری در اجتماع خود ایجاد کنند
 

گروهها با یک حمایت مالی نسبتاً کم، : حرکت ریشه ای 

 .  به طور مستقل کار کردند
 

 سینیورها عملیاتی گروههای(SAT)  در حال حاضر در این

 :باشندمی شکل گیری مناطق در حال 
The City of North Vancouver 

Lower Capilano and Seymour areas in the  

District of North Vancouver 

The District of West Vancouver 

 یک گروه طرح عملیاتی(SAT)  در هر جایی که یک گروه

 برای حمایت از دیگری گرد هم جمع شوند، سینیورها از 
 .  شکل بگیردتواند می 
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Title goes here  اقدام می کنندامروز سینیورها 
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اقدام می کنندامروز سینیورها   
 سالمندان آگاهی از خشونت و سوء استفاده از روز جهانیWorld Elder Abuse Awareness Day  توسط 

 :شدبرگزار  June 2012زیر در گروههای 
 City of North Vancouver’s Action Team (CNV SAT) 

North Shore Adults Support Network 
 سینیورهای که توسط    "چگونه یک گرگ را شناسایی کنیم"متمرکز شده بر روی ویدئویی به نامCNV SAT  شدهتهیه. 

 دو برنامه سخنرانی در پی آن برایVCH Community Meals Program اجرا شد. 

 برنامه ریزیCNV SAT  برای برنامهLiving Well on Lonsdale Seniors Information Fair  

(Sep.7@John Braithwaite Centre) 
 شده بر روی تبادل اطالعات و تشویق مشاغل مناسب با سن متمرکز(age-friendly)  النزدلدر مرکز  

 سینیورهای گردهم آییLower Capilano  در مرحله هم اکنون برنامه پاییزی، برنامه ریزی برای یک بمنظور

 .برنامه ریزی است

 مناطق مختلف، اولین اولویت هایشان را برای اجرا انتخاب می کنندسینیورهای. 

 و ارائه کنندگان خدمات در سینیورهاSeymour و وست ونکوور خود را برای جلسات فصل پاییز آماده می کنند . 
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بودن واقعاً  (SAT)سینیورها از گروه های عملیاتی بخشی "

تا هر چه زودتر به برنامه های امیدوارم من . هیجان انگیز است 
Living Well in Lonsdale Information Fair  و

Housing Workshop  برسیم که از هم اکنون برای برگزاری

 .آنها در پاییز مشغول برنامه ریزی هستیم
 

روز جهانی هشیاری علیه خشونت در برابر سالمندان، من در 

 همکاریشرکت و سینیور، کردم از اینکه دیدم این تعداد حیرت 
آنهاییکه )سینیورها باورم نمی شد که می دیدم چقدر . کردندمی 

انجام آنها این مباحثات درباره اینکه از ( ویدئو را تهیه کرده بودند
 . "می شود، هیجان زده بودند

 

-- Raye Lee عضو ،SAT  نورت ونکوور  و شهرداری

 Lionsviewهیئت مدیره 
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، باعث می شود تا سینیورهاکار داوطلبانه در کنار سایر "

خیلی . در من پرتحرکی و حس جوانی و نشاط ایجاد شود

که ما بتوانیم خودمان هم فعالیت کنیم و در خانه دارد اهمّیت 
 ."ننشینیم و به دیوارها نگاه کنیم

 
Ellen Spector ، عضوSAT  نورت ونکوورشهرداری 
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جوامع بهتری برای تا بتوانیم ما می خواهیم یک صدای قوی داشته باشیم "
به ما کمک خواهد سینیورها عملیاتی گروههای [. ایجاد کنیمسینیورها زندگی 

تا بتوانیم اطالعات را به عموم برسانیم تا اینکه از لوث شدن و تخریب  ]کرد

درستی هم از آنچه که درک عمومی که مجامع و رسانه های در این اطالعات 
 ."پیشنهاد می شود ندارند، جلوگیری شود

 
--Elaine Grenon سینیورهای ، عضو گروه عملیاتیLower Capilano 

 (سمت چپ تصویر)

امروز، من بسیار خرسند و خوشحالم که یکی از اعضای گروه عملیاتی "

، اما همه نیامده ایمبه دنیا از کره زمین همه ما در یک نقطه . سینیورها هستم
 ."این انسانها، بخشی از زندگی من هستند و فرصت هایی به من می دهند

 
  Lower Capilanoسینیورهای عضو گروه عملیایت " آویسا ایزدی"--

 (تصویرراست سمت )
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:از چپ به راست تصویر  

Caroline Wickham, Karen 

Hardie, Dave Patrick 

 

ما واقعاً با این ایده موافقیم که  گروه عملیاتی سینیورهای وست ونکوور ما بتواند بر روی مسائل و "

ما باید به اولویت هایی بپردازیم که برای سینیورهای این منطقه بیشترین . مشکالت محلی متمرکز شود

   .اهمیت را دارد
 

 این نام، . بنامیم"  West Vancouver Kitchen Table Action Group "ما میخواهیم گروه خودمان را 
 "!حس ریشه دارتری دارد
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 های آیندهبرنامه  .آینده، روشن است
 سازمانLionsview  با ،North Shore Connexions ،North Shore Disability Resource Centre  همکاری میکند تا 

 .کنندمشخص مراجعین ها را برای اولویت 

Lionsview  خانگی برنامه ریزی کرده استحمایتهای برای یک جلسه کارگاهی در ارتباط با تهیه مسکن و همچنین.  

Lionsview  و مشاورین چینی و کره ای درNorth Shore Multicultural Society  هم فعالیت فراگیرتربا برای رسیدن به جامعه

 :میکنند
 شوندوارد عملیات می ، "سینیورهای امروز"ارائه کنندگان خدمات اجتماعی، براساس اولویت های مشخص شده در نظرسنجی  : 

 
 نورت ونکوور کتابخانه(CNV)  با همکاریNorth Shore Multicultural Society   سینیورهایبرای کتابخوانی درصدد ایجاد کالب 

 .زبان هستندفارسی 
 گروه برنامه ریزی و اجرای برنامه های اجتماعی فراگیر کتابخانهNVD    کندیک طرح استراتژیک فراگیر تهیه می  . 

NSNH    الهام بخشی سینیورها " برای اجرای پروژه(   " یاSeniors Inspiring Seniors project  ) وPeer Support  ،برای جوامع کره ای
 .چینی و فیلیپینی اقدام می کند

 می کنداز نظرسنجی اعالم را بر اساس اطالعات کسب شده طرح های اجتماعی رسمی خود شهرداری نورت ونکوور  . 

Lionsview ، کمیته عملیاتی تهیه مسکنNSCRS’s  یک گردهم آیی و فراخوان از مردم در پاییز خواهند داشت که درمورد شهرداریها، و 
 .  خواهد بودنورت شور مسکن در تهیه 

NSCRS   می کنندو کتابخانه ها، اطالعاتشان را درمورد سالمندان بیشتر. 
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سینیورهایی ، در حقیقت تشکیل شده اند از سینیورهاگروههای عملیاتی "

که خودشان خواسته های خود را به زبان می آورند به جای اینکه دیگران 

 .به جای ما بگویند که فکر می کنند ما چه نیازهایی داریم
 

دوست داریم احساس کنیم که خودمان هم در کارها ( سینیورها)ما 

اگر از . این چیزی است که ما را به جلو می برد. مشارکت داریم

 حاصل سینیورها بیشتر هم انتظار بیشتری داشته باشیم، از سینیورها 
 " .شودمی 

 

-- Bette Rumble از شهرداری سینیورها ، عضو گروه عملیاتی

 .نورت ونکوور
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 را تبدیل سینیورهایمان ما می خواهیم گروه عملیاتی "
 الزم است که . کنیمیک گروه فراگیر و پذیرا تبدیل به 

 .کنیم که به راستی این چه معنی می دهدفکر 
 

 سینیورها، من درمورد گروه های عمیاتی دیدگاه 
 تا اینکه سینیورهاست و قدرت دادن به به کار گرفتن 

 .بهتری ساخته شودنورت ونکوور 
 

-- Iara Gilbertson سینیورها ، عضو گروه عملیاتی 
 .نورت ونکوورشهرداری از 
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وقتی که مشغول به کاری معنی دار می شویم، برای سالمتی روحی 

من نمی خواهم که با مشکالت جسمی و . و جسمی ما خوب است

 .نیازهای پزشکی ام به من نگاه شود
 

نیازهایشان از نظر سینیورها ارائه کنندگان خدمات اجتماعی اغلب به 

نگاه می کنند به جای اینکه آنها را به عنوان انسانهایی که توانمندیها 

دارند و ممکن است بتوانند جامعه را برای همگان ( و تجربه هایی)

 سینیورها گروههای عملیاتی . به جایگاهی غنی تر تبدیل کنند
به آنها در شرکت به تا صاحبان مشاغل محلی، کار کنند با می توانند 

 .همکاری بیشتر جهت داشتن محیط متناسب با سن، کمک کند

 
-- Glenys McMillan از سینیورها ، عضو گروه عملیاتی

 .نورت ونکوورشهرداری 
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 به پیشگامی  - Tsleil-Waututhبومیان 

Lionsview و حامیان سالمندان بومیان ، سالمندانTsleil-Waututh  چگونگی اقدام برای نیز دربارۀ

 .کنندبرنامه ریزی می پاییز فصل اولویتهای سالمندانشان برای 

 ،جامعه سینیورهای بومی در مناطق رزرو شده و بین سینیورهای را تشابهات و تفاوتهای مهمی نظرسنجی

 .نشان داد

 

 اولویت ها از نظر بومیان سالمندTsleil-Waututh   قرارنداز این: 

بومی از اتوبوس های شهری هر روز استفاده می کنند و گفته اند که سینیورهای تعداد زیادی از : رفت و آمد

 سینیور این گروه بیش از سایر گروههای )دربارۀ در دسترس بودن و هزینه استفاده از اتوبوس نگران هستند 

 (. این باره نگران هستنددر 

 ،نفر از  10نفر از  4در مقابل سینیور نفر از میان بومیان  10نفر از  8معاشرت و گفتگوهای اجتماعی

 . آماری گفته اند که آنها به اندازه کافی با دیگران معاشرت نمی کنندسینیورها در نمونه 

 امنیت و اهمیت دادن به سالمندانتضمین مراقبتارتباط بین سالمندان و جوانان یک عامل مهم است برای ،. 

 در رأس فهرست نیازهای سالمندان است که خانه و نگهداری خانه، تعمیرات ، باغبانی، از حیاطنگهداری 

 .گویند برآورد نمی شودمی 

نفر از بومیان سالمند برای پرداخت صورتحسابهایشان مشکل  10نفر از  5: قابل خرید بودن کاالها و خدمات

 .آماریدر کل نمونه نفر  10نفر از  3دارند برابر 
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.  ارتباطات بین سالمندان و جوانان برای ما خیلی اهمیت دارد"
درک کنند که ارتباط بین ما و جوانانمان، سالمندان الزم است 

 .شکسته شده است
 

 ما مدارس را برای گرفتن فرهنگ، آداب و رسوم و زبان مان 
همه تجربیات متفاوتی و همچنین ما . کنیمسرزنش می از ما، 

 .پیشینه های فرهنگی متفاوتی داریم
 

 .ما نیاز داریم با اعتماد و احترام به خود، شروع کنیم
 

-- Margare Rose George ، 
 Tsleil-Waututhبومی سالمند      



21 July 2012 

باید بین سالمندان و آنهاییکه هنوز سالمند نشده اند گفتگوها " 

و اطالعاتی ردوبدل شود، دربارۀ اینکه مراقبت و امنیت 

این برای همه ما . خاطر از نظر یک سالمند چه معنایی دارد

خیلی مهم است، چرا که همه ما وقتی نوبت مان برسد سالمند 

در قوم سینیورها امیدوارم یک گروه عملیاتی . خواهیم شد

 ."  باب این گفتگو را باز کندما، بومی 
 

-- Luke Thomas ،حامی سالمندان ، 
 Tsleil-Waututhبومی قوم 
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 بزرگساالن با ناتوانی های ذهنی ـ اولویت ها

 :نتیجه نظرسنجی دو اولویت مهم در این زمینه را نشان می دهد

24درحالیکه در نمونه آماری کلی این عدد . با مشکل راه می روند% 50بیش از : رفت و آمد% 
 .بوده است

راه رفتن دارند تا مشکالت تهیه کردن اتومبیلهای ون مخصوص برای جابجایی بزرگساالنی که : اولویت 

 .و بازگرداندبرده به محل برگزاری برنامه های اجتماعی دوستانشان را در کنار آنها 

خود زندگی می کنندمنزل خانواده های بیشتر افراد در خانه های گروهی یا : تهیه مسکن. 

سینیورها بتوانندتا اینکه ...( افزودن سطح شیب دار، آسانسور،)گروهی های تجهیز کردن خانه : اولویت 

 .عمر خود را سپری کنندخود، در محل زندگی  

Lionsview ، باDisability Resource Centre  و دانشجویان سال دوم مهندسی عمرانUBC  مورد در این

 .مشغول همکاری هستند



July 2012 

ـ گامی به پیشآسیایی ایرانی و سینیورهای   

Lionsview ،North Shore Multicultural Society  و
 ها و اجرای آنهادربارۀ اولویت ایرانی، از جامعه سینیورهایی 

 .تصمیم می گیرندپاییز، فصل در 
 

 نکات برجسته ای از تشابهات و تفاوتهای مهم بین در نظرسنجی
 به چشم پوست سفید سینیورهای و آسیایی /سینیورهای ایرانی

 .خوردمی 
 

 ازسینیورهای غیرسفید پوست عبارتند ها برای اولویت: 
 

آسیایی و ایرانی گفته اند که سینیورهای بیشتر : تهیه مسکن 
 .  دارند، احتیاج (Subsidized) هایی که کمک هزینه داردخانه به 

 

ایرانیآسیایی و سینیورهای از % 50بیش از : امنیت مالی 
گفته اند که آنها برای پرداخت صورتحسابهایشان مشکل دارند  

 .  کل این نظر را داشته اندآمار از نمونه % 30درحالیکه 
 

نفر از میان  10نفر از  2: فرصت برای کارهای داوطلبانه
آسیایی و ایرانی گفته اند که فرصت برای کار داوطلبانه سینیورهای 

سینیورهای سفید پوست به اندازه کافی وجود دارد درحالیکه از میان 
 .نفر این نظر را داشته اند 10نفر از هر  5
 

 واز ایرانیان % 34: اجتماعیمطلع بودن از برنامه های 
ها گفته اند که از برنامه های اجتماعی، اطالع نداشته اند آسیایی 

 .اندداشته نظر را پوست این سفید سینیورهای از % 13درحالیکه 
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24 July 2012 

باید بهم بپیوندند و یک جامعه متحد، ایرانیان  کانادایی ها و "
 .یکپارچه، سازگار و پذیرا را شکل دهند

 
از زبان انگلیسی باید در میان جامعه ایرانی بیشتر رایج استفاده 

 .شود

 
است  از اعضایی سینیورها ، که متشکل عملیاتی عمکلرد گروههای 

است برای ما بسیار مهم متفاوت هستند، از گروههای قومی که 

 ." بخشی از جامعه جدیدمان شویمچراکه به این ترتیب میتوانیم 
 

 مهین خدابنده، سرپرست گروه سخنرانان فارسی زبان --



July 2012 

Title goes here سپاسگذاری و قدردانی 
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July 2012 26 

• Outreach powered by North Shore senior 
volunteers. 

• Project steered by the Board of Lionsview 
Seniors’ Planning Society (LSPS). (Contact us 
for copies of this report @ 604-985-3852 or 
lions_view@telus.net .) 

• Project management provided by PM-
Volunteers. 

• Communication support provided by Links 
Communication Solutions. 

• Phase 2 funders: 

• United Way of the Lower Mainland 

• British Columbia Lottery Corporation 

• Pacific Arbour Retirement Communities 

• Union of BC Municipalities 

• Meeting spaces and social planners provided 
courtesy of North Shore municipalities 

• Province of British Columbia via Seniors 
Healthy Living Secretariat provided age-
friendly resources and information. 

(Seated from left to right): Wendy McRea, Lorna 
Goodwin,  Deanna  Charlton 
(Standing from left to right): Barb Brett, Raye  Lee   
Missing: Anita Dadson, Pat Scarlett 

mailto:lions_view@telus.net
http://pm-volunteers.org/index.php


27 July 2012 

برای پروژه ، Lionsviewسازمان تعهد " 

 ”Seniors Today“امروز سینیورهای 

جامعه را سینیورهای شامل این بوده است که 

انتظاری که ما فراتر از . دوباره فعال سازد

 "   .داشتیم به موفقیت رسیدیم
 

-- Tom Carney مدیر کل اجرایی ،

 Lionsviewسازمان 
 

معموالً از طبقات باال یا از تغییرات، " 

کوچکی از نخبگان جامعه به وجود گروههای 

من امیدوارم گروههای عملیاتی . می آید

نیرویی برای همه شهروندان سینیورها به 

طریق بتوانند تغییرات آن تبدیل شود که از 

 . " مثبت را از پایین به سطوح باال برسانند
 

- Jane Osborne  همکاریهای سرپرست

 Lionsviewاجتماعی از سازمان 

 :   Lionsviewپروژه گروه اصلی 
از چپ به راست  : Tom Carney, Margaret Coates (Administrative Lead, 

Lionsview), Angie Smith (Project Manager, PM-Volunteers), Jane 
Osborne (Community Engagement Lead, Lionsview) 

در تصویر نیست  : Debbie Chow (Communications Lead, Links 
Communication Solutions) 



28 July 2012 

برنامه سراسری زندگی بهتر و متناسب با سن در اجتماع، 

 .بودنورت شور  پروژه انتخاب فوق العاده ای برای 
 

به طور گسترده ای «  امروزسینیورهای »اطالعات نظرسنجی 

یک منبع شده است و  میان کارمندان شهرداری توزیع در 

 مربوطه های ارزشمند برای برنامه ریزان اجتماعی و اداره 
شهرمان را هر چه بیشتر بتوانیم کیفیت باشد به گونه ای می 

 .برای افراد در هر سنی بهتر کنیم
 

-- Cheryl Kathler ، برنامه ریز اجتماعی ـ شهرداری

 ـ عضو گروه مشاورین پروژهنورت ونکوور 



29 July 2012 

 Lionsviewاز سازمان  ”Senior Today“گروه مشاورین پروژه  
 ,June Morris, Krista Page-Cowan, Judy Harrington, Bev Thompson  :(از سمت چپ به راست)
Maureen Leyland 
Missing:  Annwen Loverin, Cheryl Kathler, Claudine Matlo 



30 July 2012 

 :سایر اعضاء پروژه
 

 
 ,Mohammad Emady :(ردیف باال)
Christianne Paras 
 
  :(ردیف پایین)
 Mahin Khodabandeh,  
Judy Harrington 

 
در تصویر نیست  : Claudine Matlo 



31 July 2012 

 همکاران در گروههای کوچک ـ شریکان اجتماعی

 Small Group Facilitators 
 Annwen Loverin, Avissa Izadi, Christianne Paras, Claudine Matlo, Erin Smith, Farideh 

Fard, Jenna Jordison, Joanne Cooper, Judy Harrington, Khodarahm Bakshandeh, Krista 
Page-Cowan, Lisa Holland, Lisa Reinders, Majid Moshiri, Manijeh Habashi, Maureen 
Leyland, Nahid Etedali, Parvin Rabii, Shauna Mokelki, Teresa Canning 

 Community Partners 
 Capilano Community Services Society, Capilano Gateway Association, City of North 

Vancouver, District of North Vancouver, District of West Vancouver, North Vancouver 
City Library, John Braithwaite Community Centre, Kiwanis Seniors Citizens Homes, 
North Shore Community Resources (Seniors One Stop & Caregiver Support Programs), 
North Shore ConneXions (The Summit), North Shore Neighbourhood House (Seniors 
Peer Support/Hamrahan and Seniors Centre), North Shore Restorative Justice, North 
Shore Volunteers for Seniors, North Vancouver District Public Library, Parkgate 
Community Centre (Seniors Services), RCMP – North Vancouver Detachment, Silver 
Harbour Seniors’ Activity Centre, St. Christopher’s Anglican Church, Vancouver Coastal 
Health (Geriatric Outreach Program & Older Adult Mental Health Team, West 
Vancouver Memorial Library, West Vancouver Municipal Police, West Vancouver 
Seniors’ Activity Centre, West Vancouver United Church 



July 2012 

Title goes here  فاز سومبه مرحله بعدی یا نگاهی: 
 (July 2012 - March 2013) 
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بعدیگامهای   

 یافتن و جذب اعضاء اصلی برای همه
، برنامه سینیورهاگروههای عملیاتی 

 پاییز،ریزی برای فعالیت های فصل 
بین  SATکردن توافقنامه های و رسمی 
و گروه های  Lionsviewسازمان 

 (July-September 2012)محلی 
 

 کارگاهی جلسات کردن آماده 
 پاییزمسکن در فصل تهیه 

 مسکن از کمیته عملیاتی تهیه همکاری با
(Community Housing Action Committee) 

North Shore Community Resource 

برنامه ریزی در تابستان 
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July 2012 

 Seniors Action Tableیا   SATساختار 

 که توسط گروههای اجتماعی مورد حمایت باشندسینیور، شهروند  6حداقل. 
-  نماینده میزبان(Host agency)  به عنوان بانکداراست، ، ثبت شده و غیرانتفاعی آن، قانونیکه فعالیت. 
-  نماینده سازمان(Lionsview Liaison) Lionsview ، که مسئول تبادل اطالعات بینSAT  وLSPS-SPT  می باشد. 
-  دسترسیSAT  بهLSPS Mentor که منبع پشتیبانی، ارائه منابع و ارتباطات است ، . 
-  الزم است کهSAT  منابع را گزارش کندخود از استفاده و چگونگی ها فعالیت. 
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July 2012 

 :هدف - (SATs)سینیورها گروه های عملیاتی 

ایجاد اجتماع متناسب با سن در نورت شور. 

 از نظر محلی، گروهها با شهروندان سینیور، شهرداری های هر منطقه، سازمانهای

 :اجتماعی و صاحبان مشاغل همکاری می کنند تا اینکه

 سطح آگاهی عموم را نسبت به اهداف و خواسته های یک جامعه متناسب با سن

 .باال ببرند

 محلی، مدافع تغییرات مثبت در جامعه شهروندان، ارائه کنندگان خدمات و دولت

 .باشندخود 

 اجرای پروژه ها و طرح هایی که باعث بهبود کیفیت زندگی و رفاه  سینیورها

این پروژه شامل هشت بخش است . در جامعه ای که در آن زندگی می کنند شود

 .می باشد age-friendlyکه مشخص کننده جامعه متناسب با سن یا 

 

در سطح نورت شور، اعضاء تیم ، رابطه و هماهنگی کاملی  با 

Lionsview Seniors Planning Society   و اعضاءSeniors Coalition  دارند؛

 :به این منظورکه
 

 اطالعات و نظرات به طور گسترده در مورد اقدامات ایجاد جامعه متناسب با

 در سطح نورت شور، مانند خدمات مراقبت های خانگیage-friendly سن  یا 

 (Home Care, Home Support) تهیه و ارائه شود. 

 همکاری در حرکت های عملیاتی که باعث ایجاد تغییرات سیستماتیک برای

 .بهتر شدن کیفیت زندگی سینیورهای نورت شور شود

 .Translink Taxi-Saver Forumsمانند 
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July 2012 

 : عضویتـ  (SAT)سینیورها گروههای عملیاتی 

 گروه هایSAT  افرادی را انتخاب می کنند که

بپذیرند توسط مدیران یک جامعه متناسب با سن 
 :شوندهدایت 

 

 راو منابع طیف گسترده ای از ظرفیت ها بتوانند 
 . سالمندان، درک کننددر میان 

 ها و نیازها را در سنین باال بتوانند خواسته 
 .بینی کنند و با انعطاف به آن پاسخ دهندپیش 

 تصمیم گیری ها و سبک زندگی بزرگساالن به 
 .تر احترام بگذارندمسن 

 را که آسیب پذیرترین هستند مورد سالمندانی 
 .  خود قرار دهندحمایت 

 کنند تا سالمندان مسن تر وارد جمع شوند و تشویق
 .در همه حوزه های زندگی اجتماعی مشارکت نمایند

 

-  و نمایندگان ارائه کننده سینیور اعضاء شامل شهروندان
 . خدمات اجتماعی می باشند
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Title goes here ضمائم 

37 



July 2012 

 پا به سن گذاشتن در محل زندگی : 2فاز 
 نورت شورجلسه کارگاهی برنامه ریزی برای سراسر  

49  ،نفر در جلسه حضور پیدا کردند که شامل شرکت کنندگان
 .بودو کارمندان گردانندگان 

 
 جوانتر، سینیورهای رسانه های محلی برای این کار تبلیغاتی انجام شد تا در

 .در جلسه حضور پیدا کنندافراد مرتبط نیز و مراقبین سالمندان 
 

 5 میزگرد تشکیل شد و مطالب زیر در هر یک از میزها مطرح گردید: 
 

 حمایت های خانگی ـ مراقبت های خانگی 1.

 تعمیر و نگهداری خانه2.

 ارجاعاطالعات و 3.

  رفت و آمد4.

 حمایت های روحی و اجتماعی5.
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 :نورت شوراولویت های کار در سطح 

 مدیره سازمان هیئتLionsview: 
 کارگاهیبازبینی و بررسی نتایج جلسات 

 

 سه اولویت در صدر فهرست قرار گرفته اند: 
 

 حمایت های خانگی ـ مراقبت های خانگی1.
حرکت بخش بهداشتی و درمانی 
 سینیورهاافزایش حمایت های خانگی برای 
 گرفتندجلسه کارگاهی، مورد بحث و بررسی قرار پنج جلسه از چهار در 

 

 تهیه مسکن برای پا گذاشتن به سن در محل زندگی2.
 امروزباالترین اولویت براساس نظرسنجی سالمندان 

 

 ارجاعاطالعات و 3.
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 :ـ اولویت ها (CNV)نورت ونکوور جلسه کارگاهی شهر 

 44  کردنددر جلسه شرکت گردانندگان نفر از جمله شرکت کنندگان، کارمندان و: 
 

 4  گردیدمیزگرد تشکیل شد و مطالب زیر در هر یک از میزها مطرح: 
 قدرت راه رفتن 1.

 ارجاعو اطالعات 2.

 جامعه ـ معاشرت ها و گفتگوهای اجتماعی 3.

 ایمنیو امنیت 4.

 

  سینیورها گروه عملیاتی: 
      توسط میزبانیNorth Shore Neighborhood House (JBCC). 
 شده توسط حمایتSilver Harbour Seniors Activity Centre نورت ونکوور، شهرداری (CNV) ،

 کلیساها و مشاغل نورت ونکوور، کتابخانه 

 

 فعلیهای اولویت  : 
World Elder Abuse Awareness Day – June 22, 11am-1pm, JBCC 
Living Well in Lonsdale Information Fair – Sept. 7th  

 بیزنس متناسب با سن»طراحی برچسب صاحبان مشاغل محلی و با ارتباط »(Age-Friendly Business Decal) 
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  (DNV)نورت ونکوور جلسه کارگاهی شهر 
 :پایین خیابان کاپیالنو ـ اولویت هامنطقه 

  32  بودند در این جلسه گردانندگان نفر که شامل شرکت کنندگان، کارمندان و
 .کردندحضور پیدا 

 
  4  تشکیل شد و مطالب زیر در هر یک از میزها مطرح گردیدمیزگرد: 

 ارجاعو اطالعات 1.

 ـ حمایت های خانگیتعمیر ونگهداری خانه 2.

 جامعه ـ معاشرت ها و گفتگوهای اجتماعی3.

 رفت و آمد4.
 

 سینیورهاگروه عملیاتی: 
با حمایت :DNV, North Van Recreation Commission 

Capilano Community Services (Host Agency), 
 NSNH (Multi-lingual Seniors Peer Support), NVD Capilano Library,  

NS ConneXions and others 

اولویت ها: 
 از همه مناطق اطرافسینیورها یافتن و جذب 

 سینیورهاهای عملیاتی پاییزجهت تجلیل از تاسیس گروه یک برنامه اجتماعی در برگزاری. 
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  (DNV)نورت ونکوور جلسه کارگاهی شهر 
 :ـ اولویت ها Seymourمنطقه  

16  کردنددر این جلسه حضور پیدا کارمندان گردانندگان و سینیور، نفر از افراد. 
 
3 میز گرد تشکیل شد و مطالب زیر در هر یک از میزها مطرح گردید: 

 های خانگی ـ حمایت های خانگیمراقبت 1.

 رفت و آمد2.

 و ارجاعاطالعات 3.
 

 سینیورهاگروه عملیاتی 
 توسط میزبانیParkgate Community Centre  
 با حمایتNVD Parkgate Branch Library   

 Mount Seymour United Churchکلیسای و 
 

اولویت ها: 
 از همه مناطق اطرافسینیورها یافتن و جذب 
 که از جامعه جدا افتاده اند سینیورهایی نیازهای بررسی( مثلBlueridge) 

 غربیگسترش و توسعه جامعه در مناطق نزدیک به حاشیه 
 (Maple Wood, Lynnmour/ Inter-Riverمثل ) 
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 :جلسه کارگاهی شهر وست ونکوور ـ اولویت ها

 25  ،کردندو کارمندان در این جلسه حضور پیدا گردانندگان نفر از شرکت کنندگان 
 

3  گردیدمیز گرد تشکیل شد و مطالب زیر در هر یک از میزها مطرح: 
 

 تعمیر و نگهداری خانه1.

 و ایمنی ترافیک 2.

 رفت و آمد3.
 

 سینیورهاگروه عملیاتی: 
 
 توسطشده حمایت: West Vancouver Community Centre، 

 North Shore Volunteers for Seniors ،West Vancouver United Church   
 West Vancouver Memorial Libraryو  

 

اولویت ها: 
 تشکیل گروه عملیاتی سینیورها(SAT) و ایجاد طرح عملیاتی متناسب با سن 

 جامعه غربیاز یافتن و جذب اعضاء 

 خارج از محدوده سینیورهای ارتباط برقرار کردن باAmbleside/Dundarave 
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 فوریه  16/ هااولویت / فارسی زبان برای جلسات کارگاهی 

 شرکت کننده، کارکنان و گردانندگان تشکیل شد 58با حضور 
 
جلسه  برای شنیدن نظرات و پیشنهادات در زمینه تعیین اولویت ها 

 

پیگیری فعالیت های گروه عملیاتی سینیورها 
 
 بخشی از گروه های عملیاتی در اجتماع منطقهLower Capilano تمرکز زیادی روی فارسی زبانان داشت. 

 

لیست کامل اولویت ها را می توانید در وب سایت مشاهده بفرمایید: اولویت ها :
lionsviewseniorsplanning.com   

 
 آگاهی از مزایا  و سیستم حقوقی –اطالعات 

امکانات  بیشتر برای مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی 

 تهیه مسکن با قیمت مناسب تر، حمایت بیشتر برای فارسی زبان در مجموعه های مسکونی –مسکن 

 خدمات داشتن مترجم برای مالقات با پزشکان متخصص و داشتن پوشش بهتر برای  –مراقبت های بهداشتی
 ، بینایی و دندانپزشکیشنوایی

 

 

 
44 


