
 

 

 خالصھ مطالعات
 یابیو اسکان  یاتپناھندگان در مورد تجرب یقتطب یمطالعات پروژه

 شرکت کنندگان .کند می تحقیق استرالیا در پناھجویان و پناھندگان
 ،انگلیسی ھای زبان بھماه  6را ھر  ینظرسنج یکسال  3بمدت 

شامل  ینظرسنج ینا .نمایند می تکمیل تامیل یا عربی فارسی،
 شرکتاست. بھ  یگذشتھ و سالمت روان یاتتجرب یرامونپ یسئواالت
 .شود می پرداخت مشارکت برای مبلغی کنندگان

 

 

   

 گروه تحقیق تطبیق پناھندگان

کسانی شرکت کرده اند؟ تا کنون چھ  

پناھندگان  یقتطب یقاز ھمھ شرکت کنندگان در تحق یمانھصم مایلیم
تن شرکت کننده با  230 یرایپذ یختار ین. تا ایمنمائ تشکر

 76 تا 18 بینافراد شرکت کننده  سن. یممتنوع بوده ا یھا یشینھپ
محل تولد و  یاتجزئ ی. برااست سال 39 سن معدل و بوده سال
 .کنید توجھسمت راست  یبھ نمودارھا یتیجنس

 یقدوستان واقوام خود را بھ تحق کھ افرادی ھمھ از ھمچنین ما
از شرکت  یاری. بسیمکرده اند سپاسگزار معرفیپناھندگان  یقتطب

 یو بعض شدهدوستان و اقوام خود مطلع  یقکنندگان ما از طر
سرخ،  یبصل ،SSI مانند یخدمات اجتماع یقاز طر یگرد

STARTTS، مطلع زبان تدریس مراکز و اجتماعی ھای گروه 
  .گردیدند

  

 

 % 52زن 

 چیست؟ کنون تا ما ھایدانستھ 
 شده، آوری جمع اطالعات اساسآموختھ است. بر  ی رابھ ما مطالب یااسترال یمو پناھندگان مق یانپناھجو یاتدر مورد تجرب ھم اکنون یقتحق این
 شده گزارش مشکل 5. نمایندرا دشوار  یادر استرال یبھ زندگ یقتوانند تطب یم ،یزندگ یمشکالت کنون یناسترس زا در گذشتھ و ھمچن یعوقا

 .اند شده درج بعد صحفھ در کنندگان شرکت توسط

 یخود را در زمان ھا یجاناتچگونھ افراد ھ اینکھ. مانند یمآموختھ ا یزکنند ن یمناسب افراد کمک م یقکھ بھ تطب یدر مورد عوامل ینھمچن ما
 .دیگران جانباز  یتمثبت حما یرکنند و تاث یم یریتاسترس زا مد

 . رساند خواھیم باطالع آتی ھای خبرنامھ در را ھا دانستھ این از برخی تحقیق، این در کنندگان شرکت تعداد افزایش با

 .شود استفاده استرالیا مقیم پناھندگان و پناھجویان یبرا حمایتیچھ بھتر  ھراطالعات در جھت خدمات  ینکھ از ا امیدواریم

 

 

 

 پناھندگان بیقطتاخبار پروژه تحقیقاتی 

مرد 
48%Female, 

52%

جنسیت

کشور تولد

 % 29  عراق

 % 29  ایران
 % 29  سریالنکا

متفرقھ (شامل افغانستان 
 % 13  و سوریھ)



 

 

 

 

 

 

 

  کنندگان شرکت توسط شده گزارش زندگی مشکالت یناز باالتر عدد 5
 % 

 61.5 ھاناراحتی از چگونگی معرفی پناھندگان و پناھجویان در رسانھ 
 58.6 ناراحتی راجع بھ خانواده در کشور خود

 57.8 ھراس از باز پس فرستاده شدن بھ کشور مبداء در آینده
 57.3 عدم توانایی در پیدا کردن کار

 48.9 مشکالت عملی در دسترسی یا انجام تحصیل

بعدی؟ قدم  

مداوم  یلتکم یق. شما از طراست مھم واقعا ما برای شما متداوم مشارکت
 اسکاندر تجربھ  ییراتدرک تغ برایبھ ما  یکبارماه  6خود ھر  نظرسنجی

 نمائید کامل را نظرسنجی کھ مرتبھ. ھر یدکن یبا گذشت زمان کمک م یابی
 طرحکرد. گروه ما در  یدخواھ یافتدالر در 25$بھ ارزش  یدکوپن خر یک

 شما با بعدی نظرسنجی تکمیل زمان یادآوری برای پناھندگان تطبیق تحقیق
 یدخواھ یافتدر یپست یقکارت پستال از طر یکدر ابتدا  .گرفت خواھند تماس

شما فرستاده خواھد شد.  یلبھ موبا یادآوری SMS یا یمیلا یککرد و سپس 
با  یما تلفن یدنکرده باش یلخود را سر وقت تکم یاگر نظرسنج اوقات یبعض

ما  یشما برا کنونیتماس  یاتداشتن جزئ یاراخت درگرفت.  یمشما تماس خواھ
تان با ما  یمیلو ا یشماره تلفن، آدرس پست ییردر صورت تغ –مھم است  یاربس

 refugee@unsw.edu.au  یمیلا یا 700 130 1300بھ شماره تلفن 
 .یریدتماس بگ

 
کنید؟ کمک توانید می چگونھ شما  

 اطالع یا خبرنامھ ینپخش ا یقاز طر لطفا. یمکن یم دعوتپناھندگان  یقتطب یقشرکت در تحق یبرا یشتریب افراد ازھمچنان  ما
بھ  2011 یھسال کھ پس از ژانو 18 یپناھنده باال یا. ھر پناھجو یدکن کمک ما بھخود  یانما بھ دوستان و آشنا وبسایت رسانی
 ما: یسبوکآدرس ف ازاست.  یطشرکت واجد شرا یوارد شده برا یااسترال

www.facebook.com/refugeeadjustmentstudy ما: یتوبسا یا  
research.com/refugeeadjustmentstudy-www.rtrp نمائید دیدن. 

 
  130 1300  تلفنلطفا در اسرع وقت با  یددار یھر گونھ پرسش یا یدھست یقتحق یندر مورد ا یشترب یاتجزئ یافتبھ در یلما اگر

 تماس شماره خود، اسم تنھا دارید احتیاج مترجم بھ اگر. بگیرید تماس مابا   refugee@unsw.edu.auemail  یمیلا یا700
 .زد خواھیم تلفن شما بھ ما و کنید ذکر را خود مادری زبان و
 تماس شما با بعدی نظرسنجی تکمیل جھت دوباره و سپاسگزاریم مجددا پناھندگان تطبیق مطالعات جامعھ در شما مشارکت از

 .گرفت خواھیم
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