
 

 

 الدراسة حول نظرة عامة 
الالجئين وطالبي اللجوء  أقلموت إستقرارتجارب في الالجئين  تأقلم دراسةتنظر

سنوات في  3 على مدىأشهر  6كل  إستطالعا   المشاركونيكمل في أستراليا. 

أسئلة عن طرح اإلستطالع يولفارسية والعربية والتاميل. اللغتين االنكليزية وا

الضغوطات الحالية والصحة النفسية. يتم تعويض و التجارب السابقة

 المشاركين لمشاركتهم في هذه الدراسة البحثية.

 

   

 RTRP فريق

 الذي شارك حتى اآلن؟ من

الالجئين.  تأقلملكل من شارك في دراسة  جزيال   شكرا  نريد أن نقول 

ة من مجموعة في الدراس شخصا   230أكثر من بحتى اآلن، رحبنا 

، عاما   76و  18تتراوح أعمار المشاركين بين واسعة من الخلفيات. 

المعروضة على الرسوم البيانية  وانظرأ. عاما   39سط أعمارهم يبلغ متوو

 الميالد والجنس. بلد لتفاصيل اليمين

دراسة  عنأصدقائهم وعائالتهم  أخبرواكما نود أن نشكر الجميع الذين 

من عائالتهم  الدراسة حول العديد من المشاركين إكتشفالالجئين.  أقلمت

ن عن الدراسة من الخدمات المجتمعية واآلخرعرف وأصدقائهم، في حين 

 STARTTSو، والصليب األحمر، )خدمات اإلستقرار الدولية( SSIمثل 

المحلية  المجموعاتو( عالج وتأهيل ضحايا التعذيب والصدماتخدمة )

 ومراكز اللغات.

 

 اآلن؟ حتى نعرفه الذي ما

بأن ظهر ت  البيانات التي جمعناها حتى اآلن على تجارب الالجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في أستراليا.  على التعرفهذه الدراسة بالفعل تساعدنا 

 5أعلى ف مع الحياة في أستراليا. المعيشية الحالية، يمكن أن تجعل األمر أكثر صعوبة في التكي  صعوبات العن  من الماضي، فضال   المجهدةاألحداث 

 في الصفحة التالية.مدرجة ن لدينا يالمشارك تم اإلبالغ عنها من قبلمعيشية صعوبات 

مشاعرهم أثناء األوقات العصيبة واألثر لية إدارة الناس ف بشكل جيد، بما في ذلك كيفنحن نتعلم أيضا حول العوامل التي تساعد الناس على التكي  

 نشارك بعض من هذه النتائج في التحديثات المستقبلية.سدراستنا،  كلما تزداد أعداداآلخرين. قبل لدعم من لاإليجابي 

 .أفضلبشكل  ستخدم هذه المعلومات لدعم الخدمات لمساعدة الالجئين وطالبي اللجوء في أستراليانأن بنحن نأمل و
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 في الدراسة نيالمشارك قبل من عنها اإلبالغ تمصعوبات معيشية  5أعلى 
 ٪ 

 61.5 اإلعالمعرض الالجئين وطالبي اللجوء في وسائل فيها يتم التي كيفية القلق حول 
 58.6 حول العائلة في الوطن قلق ال
 57.8  في المستقبل بلدهم األصليةإعادتهم إلى أن يتم من  خوفال

 57.3 عدم التمكن من العثور على عمل
 48.9 دراسةات العملية في الوصول أو إجراء لصعوبا

 ماذا بعد؟

ستكمال إستمرار في بالنسبة لنا. من خالل اإل حقا   ةمهم هيالمستمرة  تكممشارك

مع اإلستقرار لى فهم كيف تتغير تجربة ع أنتم تساعدوناأشهر،  6كل  إستطالعكم

قسيمة تسوق  ونبإكمال الدراسة، سوف تتلق هافيون مرور الوقت. في كل مرة تقوم

عندما يحين  ملتذكيرك ماالتصال بكب RTRPفي  نافريقسيقوم . دوالر 25قدرها 

بطاقة بريدية في البريد ومن ثم  ونالمقبل. أوال سوف تتلق بإستطالعكمالوقت للقيام 

. في بعض الموبايل معلى هاتفك SMSالبريد اإللكتروني أو رسالة تذكير عبر 

. من اإلستطالع في الوقت المحدد لم تكملواإذا  نتصل بكماألحيان سوف نحاول أن 

يرجى االتصال بنا  - ملدينا تفاصيل االتصال الحالية الخاصة بكتكون المهم جدا أن 

البريد أرسلوا رسالة عبر أو  700 130 1300 على الرقم عن طريق االتصال

 وأبتغيير رقم الهاتف  مإذا قمت refugee@unsw.edu.au  إلى اإللكتروني

 .الخاص بكم العنوان البريدي أو عنوان البريد اإللكتروني

    

 المساعدة؟م ككيف يمكن 

 على موقعنا أو النشرة هذه تبادل طريق عن كلمةال نشر على مساعدتنا رجىي   لذا ،الالجئينتأقلم  لدراسةضمام نأشخاص آخرين لإل دعون زلنا ما نحن

. للمشاركة مؤهال 2011 ينايركانون الثاني/ بعد أستراليا إلى وصل الذي ،18 ال سن فوق لجوء طالب أو الجئ أي. موأصدقائك معائلتك مع االنترنت

 زيارة موقعنا على االنترنت:قوموا بأو  www.facebook.com/refugeeadjustmentstudy في الفيسبوك على ناوتجد
research.com/refugeeadjustmentstudy-www.rtrp. 

 
 بمزيد من التفاصيل  في مناقشة هذه الدراسة  ونترغب ماذا كنت بنا تصالاالفي  ي رجى عدم التردد

 ، 700 130 1300 الرقم االتصال بنا على مأسئلة. يمكنك ةأي ملديك تأو إذا كان
 . refugee@unsw.edu.au أرسلوا رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى  أو

 مرة أخرى. نتصل بكمواللغة وسوف  كمهاتفورقم  كمسمفقط قوموا بذكر إبحاجة إلى مترجم،  مإذا كنت
 ، الالجئينتأقلم  دراسةمجتمع من  جزءا   كممرة أخرى لكون مشكرا لك

 .إستطالعم المقبلحول إستكمال قريبا  بكم وسنكون على اتصال
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