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This is a story of children who moved over lands and oceans
to live in new places with strange, unfamiliar notions.

 ما با کامل احرتام تصدیق می کنیم که تهیه این کتاب در برگیرنده داستان

 کودکانی است که در ساحه نوگوجی ونگوگ شامل عهدنامه 20 قلمرو می چی

 ساگیگی و قلمرو های سنتی می چی ساگیگی و ملت های چپوا؛ زندگی

می کردند. ما قدردان آموزه های آنان هستیم

 هدا به همه کودکانی که به محالت نو و ناآشنا منتقل شده

 اند. سپاس گذاری ویژه از کودکانی که با ارائه داستان خود، این

کتاب را خلق کردند



 این کتاب توسط یک تازه وارد به کانادا نوشته و نقاشی شده و در برگیرنده داستان شش

 کودکی که در نوگوجیوانگوک-پیرتبورو بود و باش داشته و در همین شهر به مکتب می روند،

است. این کودکان از سوریه، قزاقستان، مکسیکو و پاکستان به کانادا آمده اند

این کودکان از سوریه، قزاقستان، مکسیکو و پاکستان به کانادا آمده اند ما شام را می بینیم

 با ابراز سپاس از متویل کننده ما که زمینه انجام این پروژه را مساعد ساخت، از کودکانی

 که سخاومتندانه داستان های خود را بازگو کردند و سپاس ویژه از  هم یاری کسندرا لی این

پروژه را به واقعیت مبدل ساخت

 

مطالعه خوش!

بیشهام کی راموتار

 هآمهنگ کننده پروژه کتاب ساخنت یک رسپناه

کارشناس ارتباطات و مشارکت محلی

مرکز کانادایی های نَو

.این پروژه به سفارش مرکز کانادیی های نَو به انجام رسید

.با ابراز سپاس از حامیت سخاومتندی متویل کننده گان و اهدا کننده گان این پروژه

      David Goyette and Victoria Pearce Arts Fun

رسآغاز دلچسب

 یک روز، یکی از همکارانم در مرکز کانادایی های نَو قصه کودکان تازه وارد به کانادا را که

 اولین بار در زندگی شان خوردن پیتزا را تجربه کرده می کردند، برایم نقل کرد. پیتزا: غذای

 آشنا و خواستنی برای اکرث کودکان در آمریکای شاملی. اما برای آن کودکان غذایی نَو و نه

 چندان برانگیزاننده. همکارم هم چنان در باره مورادی چون آموخنت زبان انگلیسی، رفنت به

 مکتب/مدرسه، فروشگاه های بزرگ، برف و زمستان که برای کودکان مزبور تازه گی داشت و

.در جریان مستقر شدن به کانادا تجربه می کردند، قصه کرد

 این مرا به فکر واداشت. چگونه کودکان تازه وارد به کانادا تجربه های نو را جذب می کنند-

 خوب یا خراب؟ تجربه مهاجرت برای آنان چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چه چیزی را

می توانیم از آنها بیاموزیم؟

 این مرا به بازبینی واداشت. بازبینی تجربه شخصی من به عنوان یک کودک مهاجر، معنی

کردن رسزمینی جدید در حال بیگانه گی با معنی مهاجرت. زمان زیادی گرفت تا بفهمم

 

 آن روز روی کاغذ چسپ دار یادداشت کردم: »قصه های اولین تجارب کودکان به کانادا را

 باید مکتوب کرد.« تجربه به من آموختانده بود که تجارب مهاجرت و جا به جایی برای

کودکان متفاوت تر از بزرگساالن است

کودکان تازه وارد دارای دیدگاه های ویژه هستند که باید بیان شوند

 ایده نوشنت کتاب کودکان یک سال بعد از یادداشت روی آن کاغذ چسپ دار خلق شد. این

 کتاب باید مملو از داستان های کودکان تازه وارد به کانادا باشد تا هر کودک تازه وارد به

.کانادا آنرا چون آئینه قد منای خود ببیند

 مرکز کانادایی های نَو ساالنه برای        مراجعه کننده خدمات ارائه می کند  که از میان آنان

 تن      شان کودکان زیر سن    سال هستند. این تجربه روزانه زندگی آن کودکان است و آنان

 .دارای قصه های زیادی برای بازگو کردن هستند
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 این داستان در بر گیرنده قصِه کودکانی است که با پشت رس گذاشنت مسافت
 طوالنی در میان خشکه و آب به محلی ناآشنا و دارای مفاهیم غریبه رسیدند، تا

.زندگی جدیدی را آغاز کنند



When the plane landed, we felt happy to have arrived.
We were fried after such a long, exhausting ride. 

With tired and heavy eyes, our hands held to our mother’s
scared to get lost in the busy airport with so many others. 

I asked, “Are we there yet?” 
The sun had long set.

 با نشسنت هواپیام به زمین احساس راحتی به ما دست داد و از
این که بالخره به مقصد رسیدیم، خوشحال بودیم

 
 با چشامن خسته و خواب آلود دستان مادر مان را محکم گرفته

بودیم تا در میان ازدحام میدان هوایی گم نشویم

 از مادرم پرسیدم، »آیا به خانه رسیدیم؟« تاریکی شب در حال
فراگیر شدن بود

.

.

.



We stepped into an unfamiliar house. 
We found the light switches. Did I spy a little mouse?

Where is the bathroom? Does the floor creak?
Finally, it was time to rest our tired, travelled feet.

 
We could comfortably sleep. 

 داخل یک خانه نا اشنا شدیم. سویچ های برق را یافتیم. آیا به بازی
موِش جاسوس ادامه دهم؟

 مسرتاح کجاست؟ آیا کف اتاق رس و صدا خلق می کند؟ پا های
خسته مان در جستجوی اسرتاحت بود

بالخره توانستیم تا راحت بخوابیم.

.



We didn’t have a fast, zippy car.
We walked or we biked, whether near or far.
To cross the road, we could press a button

and the lights would change all of a sudden.
 ما موتر رسیع و پر رس و صدا نداشتیم. برای رسیدن به
 مقاصد دور یا نزدیک باید پیاده میرفتیم و یا دوچرخه

استفاده میکردیم
 

 با فرشدن یک دکمه در کنار جاده، چراغ دفعتاً تغییر می کرد و
.ما میتوانستیم عبور کنیم

.



While shopping with Dad, if we found something sweet,
he would give us a toonie and buy us a treat.

Mom’s home cooking was my favourite to eat. 
When she called “dinner time,” I was first in my seat.در جریان خریداری با پدر هرگاه به شیرینی میرسیدیم، او با دادن سکه دو 

دالری ما را نوازش می کرد

 غذا های دستپخت مادر همیشه گزینه اول خوراکی من بود.
غذای بازار هیچگاه رقیب دست پخت مادر شده منی توانست.

.



When summer came to an end, there was one simple rule.
My sisters, brothers and I all had to start school. 

I put on my favourite clothes and made sure my shoes were tied tight. 
I packed my knapsack, so everything fit just right.

با پایان تابستان من، خواهر و برادرم باید دوباره به مکتب میرفتیم.

 همیشه خود از محکم بسنت بند کفش ها و جا به جایی مناسب وسایل در
داخل بکس مکتب، خود را مطمنئ می ساختم.



The building was huge, towering, and gray. 
I only knew five words to say.

During recess, my classmates did not come to say, “Hey.”
It was the first day of school and I did not play. 

I sat and crocheted.

I felt alone.
I wanted to go home.

 ساختامن مکتب بزرگ، دارای گنبد و رنگ خاکسرتی
بود. من فقط پنج کلمه برای گپ زدن یاد داشتم

در جریان تفریح هم صنفانم با من احوال پرسی منی کردند.
اولین روز مکتب بود و من بازی نکردم.

.من نشستم و به بافندگی خود ادامه دادم.
 

احساس تنهایی میکردم.
می خواستم به خانه بر گردم.

.



I asked my parents, “Is our holiday over” 
They said, “This is our home now, even though Canada’s colder.”

I raised both my furry eyebrows. “Forever? We are never going back?”
I immediately wanted to get my luggage and pack.

They hugged me, and said,

“One day, this place will be great.

...

We’ll just have to be patient and wait.”

 ز والدینم پرسیدم، »آیا تعطیالت ما به پایان رسید؟« آنان پاسخ
دادند، »منبعد خانه ما همین جا است، هرچند کانادا رسدسیر است

 
»با عصبانیت ابرو هایم را باال کشیدم، »برای همیشه؟

»آیا هیچ گاه دوباره بر منی گردیم؟«
می خواستم به رسعت کوله بارم را ببندم

 آنان مرا به آغوش کشیدند. »یک روز این جا برایت
 خواستنی خواهد شد. ما فقط باید حوصله مند بوده و

منتظر مبانیم

».

».
.



At school, everyone spoke quickly in English.
The words whooshed in and out, and were hard to distinguish.

No matter how much I hoped, no one could speak the language I speak.
On Monday, I couldn’t wait until the end of the week.

 در مکتب همه رسیع به زبان انگلیسی حرف میزدند. تفکیک کلامتی که به
رسعت رد و بدل میشدند دشوار بود

 علیرغم انتظار من هیچکس به زبانی که من تکلم میکردم حرف منیزد. هر
دوشنبه با بی صربی انتظار پایان هفته را می کشیدم

.

.



For the schoolyard, I recommend learning these simple words, 
“Do you want to play?” and make sure that you’re heard.
Muster up the courage, and you’ll see it’s not scary at all.

Making new friends will help you to stand tall.

 هرگاه کسی دیگر از من برای بازی کردن دعوت می کرد، خوشحال
.می شدم. یافنت دوستان جدید روز مرا می ساخت

 با یافنت روحیه متوجه شدم که مکتب ترسناک نیست. یافنت دوستان
.جدید مرا دوباره رساپا آورد

 برای صحن مدرسه چند کلمه ساده را آموخته بودم، »میخواهی
.بازی کنی؟« از تفهیم آن خود را مطمنئ می ساختم

.

.



With friends, life in Canada went from gray

to a colourful bouquet.

SPRING

سید
ه پایان می ر

زندگی در کانادا با یافنت دوستان جدید رنگین شده و رسدی و پژمرده گی ب

.



We built forts at Jackson’s Park
until the evenings turned dark.

We played in the leaves
as they fell from the trees.

FALL

We wore heavy coats and we made people from snow.
We sled quickly down hills and our hearts raced from the thrills.

WINTER

We took adventures on boats
and saw dragonflies up close.

We rocked with the wakes
through a system of lakes.

SUMMER
 در جریان تفریح با قایق سنجاقک ها را از

نزدیک دیدیم

 همراه با امواج شبکِه از دریاچه ها را
پشت رس گذاشتیم

 تا پایان روز در تفرج گاه جکسن قلعه
ریگی ساختیم

 با برگ های درختان که از درختان
می رختند بازی کردیم

جمپر های کالن پوشیده و آدمک برفی ساختیم

رضبان قلب با رسازیر شدن از تپه های برفی باال میرفت

.

.

.

.

.

.



Inside, we held family time dear.
Popcorn nights made us cheer. 

To celebrate, we shared many cakes.
I wish you could taste what my mom bakes.

دور همی های خانواده گی میکردیم. داشنت پُله شب ما را میساخت.

 کیک های دست پخت مادرم را با خوشحالی بین هم
.قسمت میکردیم، آروز دارم میتوانستید آنرا مزه کنید



We spoke our own language so we would not forget. 
Out around town, I liked it because it was our secret. 

We observed holidays we knew and loved like Ded Moroz, Lunar New Year or Eid. 
Our culture is a part of us that we will always need.

 ما به زبان خود حرف میزدیم تا آنرا از دست ندهیم. در داخل شهر
 بیشرت از صحبت کردن با زبان خود ما لذت میربدم زیرا کسی منیدانست

ما چه میگوییم

 ما مناسبت هایی چون هولی گاد، دیوالی و عید را تجلیل میکردیم. فرهنگ ما بخشی
از زندگی ما است و ما همواره آنرا خواهیم داشت

.
.



We were building a home 
to call our very own.

All the friendships and experiences help me see
Canada is a beautiful place to be.

ما در حال ساخنت یک رسپناه برای خود بودیم.

 دوستان و تجارب جدید کمک کردند تا از ایمنی و بودن در محل
.امن مطمنئ شوم



Building A Home was created from a collection of stories told by six 
children who moved to Canada. Each child offered a unique perspec-
tive on their move and adaptation to Canadian life. The children cre-

ated artwork to go along with their stories. 

Children’s Artwork
 ساخنت یک رسپناه مجموعِه از قصه های شش کودک است که به

 کانادا آمدند. هر کودک تجربه منحرص به فردی در جریان آمدن و
 ادغام شدن در کانادا داشته است و آنرا در اختیار ما گذاشتند. این

.کودکان قصه های خود را توسط هرنهای دستی بیان کردند



Children’s Artwork
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 کسندرا لی یک آسیایی-آمریکایی، نویسنده و نقاش ادبیات کودک است. او در
 سال 2019 به کانادا آمد و در حال حارض در پیرتبورو زندگی میکند. کسندرا

در مکتب مونترسی تدریس میکند. ساخنت یک خانه دومین کتاب اوست

کار های بیشرت او در وب سایت زیر قابل دسرتس است
casandralee.com

 مرکز کانادایی های نَو یک نهاد خیریِه غیر انتفاعی است که در
 سال 1979 تاسیس شده و از مهاجرین، پناهجویان و تازه وارد ها به

پیرتبورو و منطقه نورمتربلند حامیت میکند

.برای معلومات بیشرت به وب سایت ما مراجعه کنید
 nccpeterborough.ca
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