
  سن-دوستار اجتماعدر یک  سالمندان فرهنگیچند  آمیزش

 پروژهگزارش نهایی 

 خالصه اجرایی

 
 ۴۱.۹، . در بریتیش کلمبیاپذیرد میمهاجر جدید  ۴۰,۰۰۰در کانادا، ساالنه نزدیک به  نژادیتنوع ا بیشترین باستانی بریتیش کلمبیا 

درک و احترام متقابل است.  ،جامعه چند فرهنگی غنی پرورش همه جانبهیک . اهداف دهند ین تشکیل میمهاجررا درصد از سالمندان 

 های کمک به دستیابی به این اهداف است. ها و خدمات یکی از راه ، کاهش موانع دسترسی به برنامهاجتماعدر سطح 
 

سالمندان چند فرهنگی  آمیزش کاوشای را به اتمام رساندند که هدف آن  پروژهنورث شور در  شریکدر طول سال گذشته، سه سازمان 

 سن متناسب با فعال برای داشتن زندگی سالمندان به ساختار آن در جهت کمک و خدمات ها، سیاست که]  سن-دوستار اجتماعدر یک 

 از: بودند بود. اهداف در نظر گرفته شده و محقق شده عبارت نورث شوردر [ .است ایشان

  های متمرکز،  که از طریق گفتگوهای تعاملی و گروه ، به ویژه سالمنداننورث شورافزایش درک متقابل فرهنگی بین ساکنان

 ؛هدشحاصل  ها و مقاالت روزنامه یای هرفامعهای  برنامه

 های  برنامه طریقاز  که محور-سالمند خدماتی-اجتماعیهای  سازمانهای متنوع فرهنگی سالمندان توسط  افزایش درک گروه

 و ؛هدحاصل ش یای هرفامع

 از طریق گفتگوهای تعاملی و  که سالمندان برای سالمندان چند فرهنگیموجود ها و خدمات  بهبود دسترسی به برنامه

 .ه استحاصل شدپیشرفته  و اضافی های برنامه ارائهو ی ای هرفامعهای  ، برنامههای متمرکز گروه

 کمک خواهد کرد.نیز فرهنگی  گانگیچندبه ویژه    سن-دوستار اجتماعاتبه ابتکارات  نتایجاین ، از همه مهمتر

با سالمندان همراه  تیریزی آ ، بدین معنا که برنامههتجربیات سالمندان بودخرد و  جویایکه  بودمنحصر به فرد از آن جهت این پروژه 

 شد. سالمندان شنیده  یصدا ها؛ آنبرای  نه ه بودگرفت صورت

از برگرفته  نورث شوردر مورد جمعیت مهاجر  شناختی جمعیت اطالعاتبرای این پروژه بر اساس  هدفمورد  های چند فرهنگی گروه

چین، اهل سالمندان  را نورث شوردرصد باالیی از مهاجرین بود که این نکته قابل توجه بود.  انتخاب شدهکانادا   ۲۰۱۶ آمار سال

 ند.ددا میایران، فیلیپین و کره جنوبی تشکیل 

 

 

 اطالعات آوری جمع
 

 :شده است برگرفتههای زیر  از راهاطالعات 

 ای از  مجموعه کاربردفرهنگی با -نژادی  هایی از سالمندان چند فرهنگی از چهار گروه گفتگوهای فرهنگی با گروه

 در پروژه بعدا  و  ؛های متمرکز پرسش

  و ؛بین ساکنین چند فرهنگی مختلفیافته تسهیل گفتگوهای بین فرهنگی 

  ها و خدمات  برنامهسالمندان به دستیابی  روند ات ایشان از مشاهدهاز نظر ارزیابی و  اتاجتماعدر  ذینفعان اصلی بامشاوره 

 

 های کلیدییافته
 

 که: نشان دادهای بین فرهنگی(  ا و جلسات فردی، کافهه ها، مصاحبه )شامل کارگاه گفتگوها

عمومی، دیدار با  وسایل نقلیهاستفاده از خرید،  از جملهآمیزی  موفقیتنسبتا   های فعالیتهرچند سالمندان قادر بودند در اجتماع       -۱

ها و خدمات  لی، انزوای فرهنگی، فقدان برنامهما کمبودهایو تا حدی  های زبانی مهارت اما داشته باشند، خود دوستان و همساالن

محدود  اجتماعهای  ها را در خدمات و برنامه موانع مشارکت کامل آناین . کنند ایجاد می کامل آمیزشگیری  موانعی جهت شکل منسجم

 .سازد می

ای برای  نیاز یا انگیزه زماناین  تاو  بودهتر  سالمندان با گروه فرهنگی خود راحت برخی ازکه  مشخص گردیدهمچنین        -۲

 اند. تر پیدا نکرده بزرگ اجتماعها و خدمات در  مشارکت بیشتر در برنامه



 آمیزشارتقای را جهت  ها ها و فعالیت هبرنام برخیوجود دارد تا این فضا  نیزها  ها و شهرداری آژانسبرای که  مشخص شده     -۳

  .دتوسعه دهن ،بیشتر در اجتماع

 

 

 ها توصیه
 

 North Shore Services to)ائتالف سالمندان رایبنورث شور خدمات مرکز های خود را با  بعنوان بخشی از پروژه، ما یافته

Seniors Coalition)،  نورث شورمهاجران  پذیرشمشارکت جهت  خدمات ارائه مجمعدر (North Shore Immigrant 

Inclusion Partnership Service Providers Forum) به همراه   اشتراک گذاشتیم. مطرح کرده و به، داری ونکوورو شهر

 .ئه خواهد شدارا در آیندهو پیشنهادهای بیشتری  شد ارائه دادهزارش، اطالعات اضافی این گ نویس پیش گذاری اشتراک

 هدف: ذینفعانفرهنگی و بین های  ، کافهها هایی از کارگاه توصیه

 مکالمه ویژهبیشتر، به ریزی  برنامه ( انگلیسی به عنوان زبان دومESL و ) سبک یادگیری  با متناسب های کالسطراحی

 سالمندان نژادی-یفرهنگ

 آوری،  ، مسکن، فنبهداشتموضوعات مختلف مانند باب ترجمه در صورت نیاز( در دسترسی به با های ویژه ) کارگاه

 اجتماعدر انه داوطلبفعالیت  حمایت از سالمندان و

 توسط خودشان و نیاز به رانندگی هایشان سالمندان به خانواده اتکاءبرای کاهش  نورث شوردر  ترابریهای  کالس 

  سالمندان فعالیتو  آمیزشساخته شده برای حمایت از  های محیطدر تغییرات ایجاد 

 به عنوان مثالوهگرهر  یهای فرهنگ جشنبرگزاری  جهتسال بار در سالیانه یا دوبه طور فرهنگی های بین  گردهمایی ، 

 [د.آور را می یا خوراکی خود غذا از مهمانانکه در آن هر یک ]یک وعده غذایی یا مهمانی  یا پاتالک لباس مد نمایش

  ها. این فرصت محلیافتن مربوط به  اطالعات ریگذا و به اشتراک اجتماعدر هدفمند داوطلبانه  های فرصتایجاد 

 باشد. می های مختلف نژادی سالمندان چند فرهنگی از گروه آمیزش منظوربه  بین فرهنگی بیشتر گفتگویهای  هبرنام

 

 North Shore) نورث شورفرهنگی چند  مجمعو ( Seniors Coalition) سالمندان ائتالفمرکز از سوی  ییهاتوصیه

Multicultural Forum): 

 نورث شورقابل دسترس در سراسر  و هشد ترجمه راهنمای برنامه  تهیه 

 اجتماعهای  هنگام بازدید از سازمان یا مترجمایشان  اول  به زبان خدماته ئحمایت از سالمندان با ارا 

 های تحقیقاتی آینده پروژهجنسی در گرایش  با هر نوعو  دگرباشو سالمندان  مردمان اولیهسالمندان  شامل نمودن 

 یابی جهت معرفی ( سالمتHealth Navigator رویکردی[ )به چندین  یروان بهداشتو منابع  [درمانی خدمات بهبود جهت

 زبان

 فرهنگی دجهت حمایت سالمندان و چن قضایی دیگر درهای  حوزه نحوه عملکرد کاوش در خصوص 

 ی شناخت آمار جمعیت به عنوانسنین  تمام از استفاده به جای مهاجر،  تازه باالتری از سالمندان هنگام کاوش در مقیاس

  فرهنگی شناختی اعضای سالخورده جمعیتتر  های درونی ، جستجو در الیهفرهنگی

 

 چالش ها
 

این مربوط به سالمندان  به ویژه ختیشنا ای دشوار بود، پیشنهاد شد آمار جمعیت به سالمندان فلیپینی و کره دسترسیکه  از آنجایی

 .یا خیر هست منطبقهمچنان ارقام موجود آیا شود که  بررسیتا  شدههای فرهنگی بازبینی  گروه

شود و بنابراین نیاز  سالمندان به خوبی مراقبت میاین از اگر اعداد با آنچه بیان شده تطبیق داشته باشد، ممکن است حاکی از آن باشد که 

اما شاید در انزوا زندگی  هندما جا، یا در اینگردند میباز کشور خویشها بعد از بازنشستگی به  ، چرا که آنندارند آمیزشبیشتری به 

 کنند.

 

 بعدی اقدامات
 

 ها،  سازماناز جمله  عمومی سطوح در  سن-دوستار اجتماعافراد سالمند چند فرهنگی در یک  آمیزشگزارش گسترده  انتشار

 گذاران و شوراهای شهر. سیاست



  بر اساس . خواهد بودکنندگان  شرکتبه گزارش نهایی  گستردهکه شامل انتشار  ۲۰۲۰ مجمع در فصل بهاریک برگزاری

 را باید مد نظر گرفت یا خیر.های بیشتری  توصیه که آیا گردد تعیین می ،گزارش نهایی

 ریزی برای سالمندان حفظ و ارتقای برنامه 


