
 !تاري خوش آمدیدبھ نایس
 توان:در اینجا مي

 زبان فنالندي آموخت •

 با دیگران آشنا شد •

 درخواست کمک نمود و کمک دریافت کرد •

 از اینترنت استفاده کرد و مجلھ خواند •

 ھا شرکت نموددر سازماندھي بھ فعالیت •

 ھاي ورزشي شرکت ُجستدر فعالیت •

 ھاي خود را مطرح ساختایده •

 اھداف ما:

ي این است کھ براي زنان و کودکان مھاجر محیطي ھمچون محیط یک خانھ فراھم آورد تا ایشان بتوانند بدون تارھدف نایس
 ھاي گوناگون شرکت نمایند.اضطراب در فعالیت

 شرح وظایف:

ین بدھند، تجربیات توانند؛ مثالً زبان فنالندي بیاموزند، با شرکت در گفتگوھا زبان فنالندي خود را تمرتاري، زنان مھاجر ميدر نایس
توان تاري ميخود را از زندگي در فنالند با دیگران درمیان بنھند و دربارة فرھنگ و جامعة فنالند مطالب بیشتري بیاموزند. در نایس

براي امور گوناگون از جملھ استفاده از خدمات بھداشتي و اجتماعي کمک دریافت نمود. بعنوان نمونھ مھاجران سالمندي کھ اھل 
کنند تا بتوانند زندگي روزمرة اي استفاده ميھاي ایشان از خدمات مشاورهوسیھ و استوني ھستند و اما تبار فنالندي دارند و یا خانوادهر

 مند شوند.خود را سامان بدھند و تا بتوانند از خدماتي کھ براي مھاجران سالمند فراھم شده است بھره

 مزایا:

اند. ایشان غالباً کردهتاري کساني ھستند کھ در جوامع خود بطور سنتي بھ امور خانھ رسیدگي مينایسکنندگان بھ بسیاري از مراجعھ
 اند.بھرهھا بيھاي شغلي الزم براي انجام سایر حرفھداري مھارت دارند اما احتماالً از مھارتدر کارھاي مربوط بھ خانھ

دارد از اینرو توانمندي زنان و دختران مھاجر ھمة خانواده را تحت تأثیر  ايبراي بسیاري از زنان مھاجر خانواده محوریت ویژه
 این زنان بنوبة خود از زناني دیگر با شرایطي مشابھ حمایت و پشتیباني خواھند نمود. دھد.قرار مي

ي حل مشکالت ناشي باشد کھ کارکنان آن براھاي تخصصي ميمندي از کمکتاري امکان بھرهیکي دیگر از مزایاي ارزشمند نایس
 دھند.از تفاوت فرھنگي ارائھ مي

 نتایج:

سازند. با آمیختن کارھاي برخي از زنان مھاجر زبان فنالندي را فراگرفتھ و نیازھاي روزانة خود را با زبان فنالندي برآورده مي
جلوگیري بھ عمل آورد و بھ این ترتیب توان از بُروز بسیاري مشکالت ناشي از اختالفات فرھنگي فرھنگي و اجتماعي با یکدیگر مي

 تاري یعني توانمند ساختن زنان نائل آمد.بھ ھدف نایس

 دربارة این سایت اینترنتي:

توانید مطالب گوناگوني چھ مربوط بھ زنان و چھ مطالبي عمومي دربارة فرھنگ، جامعھ و زبان فنالندي در این وب سایت، شما مي
 بیابید.

Viikko-(توانید روي لینک العاده با خبر بشوید ميھاي فوقھاي ھفتگي و یا برنامھزماني برنامھ خواھید از جدولاگر مي
ohjelma.کلیک بکنید ( 

 ) بیابید.Yhteystiedot(با ما را در لینک  ھاي تماستوانید آدرسخواھید با ما ارتباط داشتھ باشید مياگر مي

 ) براي ما پیام خود را بگذارید. ما در اولین فرصت با شما تماس خواھیم گرفت.Palaute(توانید در لینک مي

 تاري را بیابید.ھاي نایسفعالیتھاي مربوط بھ توانید تعدادي از عکس) ميValokuvia(در لینک 

 شود.ھاي اینترنتي را بیابید کھ در آنھا زبان فنالندي تدریس ميتوانید فھرستي از سایت) ميOpi suomea(در لینک 
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