خالصه تحقیق ده عنوان نقش مهاجرین ده طراوات بخشیدو و ده هم وصل کیدون اجتماعات
ی
مهاجرت ،یعن افغان های هزاره ،تحقیق مونه و توغ مونه که یچ رقم هزاره ها ده منطقه
ای راپور ده باره یک اجتماع دارای سابقه
پورت ادیالید اینفیلد ،ده ادیالید ،ی
استالیای جنوت ،مشارکت و همکاری کیده ی
بخش ازی جامعه جور موشن .پورت ادیالید اینفیلد
ی
جمعین ره که ده زبون غت انگلیش توره موگی و ییک از ی
ییک از ی
ی
کالنتین جمعیت بویم (اصیل) ادیالید ره ده خود خو جای
کالنتین
ر
ر
دیده.
ی
ی
غت هزاره شده .ای راپور موفامه که زندگ
ای پروژه
تحقیق شامل مشاهده کیدو ده محل و مصاحبه کیدو قد باشنده های هزاره و ر
کیدو و سهم گرفتو ده یک اجتماع فقط ده فایده رسیندوت اقتصادی توسط مهاجرین ده اجتماعات محل محدود نموشه بلکه
ی
ضوری استه که یشکت کیدو و همکاری اقتصادی ،فرهنیک و اجتمایع ازونا هم دیده شونه.
چندین موضوع شامل ازی راپور استه :اول ،افراد از راه های روزمره و راه های شناخته شده ده صورت عموم ده اجتماع محل خو
ی
خاموش صورت میگره .بعض افراد ده راه
مشارکت مونن و سهم میگرن .زیادترین سهم گرفتو و یشاکت از راه های روزمره و ده
های شناخته شده ده عموم هم از دیگرو کیده نمایان تر موشن .مو استدالل موت که مشارکت و سهم گرفتوت مردم دارای سابقه
مهاجرت هم باید ایم رقم ارزیات شونه ،یعن هم مشارکت و سهم گرفتون روزمره و هم سهم گرفتو و مشار ی
کن که بلده تمام نمایان
ی
هات استه (هم از اجتماعات مهاجرین و هم از مردم محل) که میتینه اجتماعات
باشه ده نظر گرفته شینه .دوم ،افراد و سازمان ی
گوناگون ره یک قد دیگه یش وصل کیی .ای افراد باید تشویق شیی و ازونا حمایت شینه.
ی
ی
اونج زندگ مونن مشارکت کیی.
توانات ها ،دانش و تجربیات خو َم رَی تا ده
سوم ،مردم دارای سابقه مهاجرت قد
اجتماعات که ده ی
ی
گتی مردم دارای سابقه مهاجرت ده اجتماعات محل ضوری استه که یک
مو استدالل موت که بلده درک کیدون مشارکت و سهم ر
ی
توانات باشه ده پیش گرفته شینه .چارم ،مشکالت هم ده ش راه مردم دارای سابقه مهاجرت که میخایند
طرز فکری که ده اساس
ی
عی زمان ده اجتماعات محیل (و میل) که ده
هم اجتماعات خودگون خو ره تقویه و حمایت کیده ده رشد ازو مشارکت کیی و ده ر
ی
اونج زندگ مونن هم مشارکت دیشته و او ره تقویه و حمایت کیی وجود دیره.
ی
مردم دارای سابقه مهاجرت همیشه قربات ن رَی و نه اونا همیشه پناهنده ی
اسی .هزاره های شامل ده ای راپور نشان میدین که اونا
ِ
ی
ی
الیات اعضای جامعه
خواهش دیرن که از برچسب یا تاپه پناهنده یا قربات دورتر بورن .اونا هزاره اسی مگر اونا ده عنوان است ی
ی
استالیا ی
اسی که مشارکت مثبت ده جامعه دیرن.
توانات هویت یا شناخت خود ازونا و پیوندهای هم قویم ازونا فرصت شناخت،
ی
تعلق ،مشارکت ،ارتباطات و سهم گتی زیادتر ازونا ره ده اجتماع محل یش و قد اجتماع کالن ی
استالیا فراهم مونه.
ر

