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  تقدیر و تشکر 
 

ما قبل از هر چیز مایلیم که از بنیاد "ایان پاتر" و دانشکده آموزش دانشگاه "وسترن سیدنی" برای تامین مالی این پروژه  

"اکسس" و "کامیونیتی    "ستلمنت سرویسز اینترنشنال"،    تشکر کنیم. همچنین از سازمان های  "مالتی کالچرال استرالیا" ،

هابز استرالیا" برای همکاری و حمایت در به اشتراک گذاشتن دانش خودشان قدردانی میکنیم. ما همچنین از تمام افرادی که 

مدیران مدارس   در کارهای میدانی این پروژه با ما همفکری کردند و به ما کمک کردند اعم از شرکت کنندگان در مراکز ،

، مخصوصا جناب سم دسن )توسعه  ما همچنین از تیم دیجیتال خودمان و پرسنل مشغول در دپارتمان آموزش تشکر میکنیم. 

دهنده خالقیت ایکس آر، معاون آموزشی و مدیریت آموزشی ( که درمراحل پایانی پروژه با ما شریک بودن تشکرمیکنیم.  

این پروژه را کشیدند، دکتر ماریا  از استوارت هیوز )دانشگاه  وسترن   سایت  و ساخت وب  سیدنی( که زحمت طراحی 

لوبیتسینا که به عنوان دستیار پژوهشی در مراحل اولیه پروژه به ما کمک کردن و کرن جونز که زحمت ساخت پایگاه داده  

 برخط ما را کشیدند، تشکر می کنیم. 

افراد زیادی دانش خود را در اختیار این پروژه گذاشتن اما الزم است برای حمایت ها و نظرات سازنده گرونیا تایا )از  

( ، ویولت روملیوتیس کوئینزلند  ( ، کالپاالتا آیر )از "مولتی کالچرال استرالیا"واقع در ایالت کوئینزلند"اکسس" واقع در ایالت  

واق اینت"  سرویسز  "ستلمنت  ایالت  )از  در  ولز ع  ساوت  استرالیا  نیو  هابز"  "کامیونیتی  )از  هود  وسونیا  ایالت واقع  (  در 

 تشکر ویژه به عمل آوریم.    ویکتوریا(

ما قدردان شرکت کنندگانی هستیم که وقت و تخصص خود را برای ساخت ویدیوها در اختیار ما گذاشتند.    ،عالوه بر این

یرو  و کرونا، برایشان مقدور نبود که  در مرحله نهایی شرکت کنند، اما ما از آنها  برخی به دلیل فشارهای مربوط به جذب ن

کسانی که ویدیوها را ساخته اند  به ترتیب حروف الفبا   .برای نظرات سازنده آنها در مرحله اولیه پروژه تشکر می کنیم

 شامل افراد زیر می شوند: 

Ricky Adams Community Liaison Officer, Darling Heights State School, 

Queensland 

Silvia Amici Hume Coordinator, Community Hubs Australia, Victoria 

Liz Arcus Community Hub Leader, Community Hub of St Georges Road 

Primary School & Shepparton English Language Centre, 

Victoria  

Hafsa Ashfaq Community Engagement Educator, Jericho Community 

Learning Village, Victoria  

Nayana Bhandari Community Engagement Educator, Jericho Community 

Learning Village, Victoria  

Penny Dearlove Community Hub Coordinator, Marsden State School, 

Queensland 

Mark Harris Principal, Auburn North Public School, NSW 

Wanda McInnes- Fogg Educator, Zara’s House, NSW 

Silja McIvor Hub Leader, Woodridge North State School, Queensland 

Natalia Meliendrez Multicultural Community Development Worker, Mosaic 

Multicultural Connections, NSW 

Kristina Pukeroa SaCC facilitator, Fairfield Public School, NSW 

Sister Diana Santleben Director, Zara’s House, NSW 

Michelle Smith Community Hub Leader, St Pauls Catholic School, Queensland 

John Stafford Community Engagement Officer, Jericho Community Learning 

Village, Victoria 

Erum Zafar Parent educator, Meadows Community Hub, Victoria 
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 اجمالی برسی 
 

این مقاله گزارش مختصری از یک پروژه تحقیقاتی سه ساله است. هدف این پروژه  کمک به تبیین در ضرورت توسعه و 

اختصاص منابع در جهت حمایت بیشتر از مراکز اجتماعی فعلی و آینده می باشد. الزم به ذکر است که فعالیت این مراکز   

ساله از درون پروژه دیگری به   3ناهنده و خانواده های آنها می باشد.این پروژه  اسکان  و آموزش های اولیه دانش آموزان پ

استرالین ریسرچ  کانسل )ای آر سی(  پروژه    .است  پدیده آمده"استرالین ریسرچ  کانسل )ای آر سی( لینکیج پروگرم"     نام  

افرادی که با  خانواده  برای    دانش گذاری اشتراک بحثبه پیدا کردن شکاف و نابرابری در    موفق قبل تر     لینکیج پروگرم

شده بود.   در زمینه های مختلف با مهارت های متنوع در مناطق شهری، منطقه ای و روستایی کار می کنند،ه  های پناهند

آموزشی کاتولیک   نظامآموزشی عمومی و هم از    نظامهم از    ،(و ویکتوریا  کوئینزلند  ،نیو ساوت ولزایالت )  3در این پروژه  

)ترجمه نام مرکز:   (CHAهای آموزشی  مذکور شامل "کامیونیتی هابز استرالیا" )  نظامشرکت کردند. شرکت کنندگان از  

اجتماعی(  ( )ترجمه نام مرکز: مدارس به عنوان مراکز SACC"اسکولز از کامیونیتی سنترز" ) ،مراکز اجتماعی استرالیا(

 می شوند. هدف از دخیل کردن این مراکز در این تحقیقات:      ،ست یمتصل ن  ای   که به مدرسه  یمرکز با بودجه خصوص  کو ی

  یمورد موضوعاتو از همه مهم تر منابع خاص مورد استفاده این مراکز )منابع در   فرایند ها و شیوه ها،یک: شناسایی دانش 

 که در تحقیقات مورد برسی قرار بگیرند"(   که کمتر احتمال دارد  ییهامشارکت خانواده قیتشو یچگونگ"مانند 

 ین فعالیت ها.  دو: ترسیم یک نقشه راه از فعالیت هایی که این مراکز انجام می دهند و همچنین علت انجام ا

 این مراکز به کار گیرند.   ممکن است  که یگر ید یها وهیش سه: مشاهده و شنیدن 

چهار: انتشار گسترده فعالیتی که این مراکز انجام دادن برای اینکه مراکزی که قرار هست در اینده تاسیس شوند موفق و  

مراکز کار میکنند با منابع و دانش مورد نیاز تقویت کند.    بنابراین این تحقیق قصد دارد کسانی را که در اینبهتر عمل کنند. 

منابع و دانش مورد نیازی است که فرصت های اموزش اولیه کودکان پناهنده را برای    ،منظور ازمنابع و دانش مورد نیاز

سطوح  خانواده در    یکپارچگی  تیتقوکه هدف گسترده تر آن     بهتر اغاز کردن مدرسه و سال تحصیلی خود بهینه می کند

 یندهایها و فرآ  وهیکه هم ش   میکن  ی ه مچند جهته استفاد  ندیفرآ  ک ی  یما از واژه ادغام به معنااست.    ا یاسترال  مختلف جامعه 

بتوانند به نحو احسن زندگی را  کند تا آنها   یخانواده ها فراهم م یرا برا یفرهنگ یر یکند و هم جهت گ یمؤسسات را آگاه م

 .(2021 ، ی؛ اسپنسر و چارسل2021 ک،ی)کالرن ب شروع کنند

  ی التیا یآموزش یکارگاه ها  خروجی نیدر طول سه سال، و همچن ی مرکز اجتماع 22از  لگرانیبر مصاحبه با تسه هیبا تک
در حمایت  "و فرزندان با پیشینه پناهندگی  خانواده ها   برای حمایت از دانش  مدل ترجمه "مدلی تحت عنوان    ،یالتیاو سه  

در این مراکز    را که   یکارکنان  خاص  یهاوهیو ش   ندهایدانش، فرآ  ، و مدل  چارچوب   ن یاخانواده ها و کودکان پناهنده ایجاد شد.  
آموزش های اولیه ،  های پناهنده    از اسکان خانوادهاز پناهندگان حمایت میکند در بر میگیرد. این کارکنان مسول حمایت  

می باشند. عملی شدن این مدل از طریق ارایه منابع و مفاهیم و   کودکانشان )در جهت انتقال و تطبیق کودکان به مدارس(
صورت پذیرفته است. همچنین الزم به ذکر است که به منظور توسعه همکاری   داده  گاهیو پا  ییویدیونتایج در قالب پادهای   

و اشتراک گذاری دانش حاصل از این مدل اقدام به انتشار نتایج تحقیق خود  نمودیم.  انتشار گسترده شامل  کنفرانس ها و  
 فعالین اجتماعی بوده است.  و  انیمرب یبرای آموزش  یکارگاه ها
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 یافته های کلیدی 
 

ویدیو پادکست   در قالب که  می توان آن ها را  ردیگیرا در بر م ی ای دیکل  یهاافتهیگزارش،  نیچارچوب ارائه شده در ا

  ی هاوهیها و ش فلسفه  جیاهداف و نتا" نام نهادیم مشاهده کرد. این ویدیو پادکست ها ’Settling Softlyهایی که ما آن ها را "

تمرکز این چارچوب بر دانش  زمینه  .کندیمنعکس م  شانو فرزندان  هپناهندای  خانواده ه  موجود در مراکز را در هنگام کار با

موقعیت ها و محیط های شهری و  منطقه ای مورد نیاز است. همچنین  این دانش زمینه  ای می باشد که در طیف وسیعی از  

ی مورد نیاز می  و جوامع محل ،مسول و مرتبط یهاها، سازمانکارکرد مؤثر با خانواده یبرا ییهاوه یو ش  ندهایفرآای برای 

ما به نگرش و فهم جالبی در مورد تاثیر کرونا رسیدیم و همچنین موفق شدیم مواردی را که به عنوان     ، باشد. عالوه بر این

 "توان بخش ها" در دورهای دشوار شناخته می شد به   طور خالصه فهرست کنیم:  

 ی رد فرزندپرور در مو یا شهی کل یها دگاهیدکاهش   –در مورد خانواده ها  دیجد  رسیدن به فهم  •

 یبه عنوان داوطلب، مترجم و کارگزار فرهنگ نیوالدکمک  •

با در    سکوهای پیام رسان ها، استفاده از  خبرنامه  یترجمه شفاه  یبرا  اپ گوشی    –  دیجد  یارتباط  یهایاستراتژ توسعه    •

 (رهی، و غWeChat ،Viber) نظر گرفتن جامعه هدف

 کودکان  یر یادگیخانواده در  شتر یمشارکت ب •

 سبزو   باز  یاز مکان ها و فضاها استفاده و قدردانی •

 در استفاده از خدمات  نیمشارکت والد شیافزا •

 تالیجی سواد د یارتقاء مهارت ها •

 مرکز   اداره کنندگان یو اشتراک دانش برا ارتباط گیری یفرصت ها شیافزا •
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 با پیشینه پناهندگی  مدل ترجمه دانش برای حمایت از خانواده ها و فرزندان 
 

( در یک پناهنده  یهااز خانواده  ت یبا هدف حما)را    یموضوعات   ،نالج ترنسلیشن مدل )مدل ترجمه دانش( و منابع چند وجهی
و    یباز   قیکودکان از طر   یعاطف-یاجتماع، رشد و رفاه  مدل    نیا  ی و بنایاصل  هستهگنجانده است.     مجزاتغییر زندگی  

آمادگ  یدوست بود.  یبرا  یو  اسم مدرسه  و  گودهو، جکسون  استافورد،  ساوتول،  اهداف   نیا  (.2015  ت،ی)فاکس،  پروژه 
را تبیین    سال(   8تا    0  ن ی)سن"نوآورانه ارائه شده به کودکان خردسال    یاز برنامه ها  ت یبر "حما  ی پاتر مبن  انیا  ی آموزش 
بهبود آمادگی برای حضور در مدرسه می باشد که توسط "استرالین ارلی دولوپمنت     که هدفش   ( 2023پاتر،    انیا  ادی)بن  میکند

  ، پادکست های ویدویی و محتوای موجود در وب سایت  .(  2022 ، استرالین ارلی دولوپمنت سنسز ) سنسز" برسی شده است 
این منابع    .کنندیدهندگان خدمات فراهم م  و ارائه   انیمرب  ی برا  کودکان(ی )در جهت آموزش پناهندگان و  مؤثر   یهایاستراتژ 

  ، ارتقای سواد خواندن و حساب کردن   ،در عمل باعث  ارتقای   حمایت از آماده سازی کودکان پناهنده برای ورود به مدرسه 
  جینتا  نیامی شوند.    آموزش فرزندانشان مشارکت در  و    نیوالد  یخودکارآمد  تقویت  ،ارتقای کیفیت بازی و روابط دوستانه  

شواهد    و گشترش  از توسعه  تیحما"  پاتر   ان یا  ی اهداف آموزش   گریذکر شده در باال با د  یستمیس   دستاورد هایهمراه با    دار یپا
ابزارها برا  بررسی  یو  با کیفیت     4هدف  "و همچنین    (2023پاتر،    انیا  ادی)بن  "یبخش دوران کودک   یمشترک  آموزش 

اهداف آموزش زمانی بیشتر خودش را نشان می  . (مان ملل)برنامه های توسعه پایدار ساز  سازمان ملل همسو هستن "پایدار 

دهد که مربیان و ارایه دهندگان خدمات با خانواده ها مشترکا کار کنن چرا که  این امر در به رسمیت شناختن تنوع موجود  
در   یتر  قیچارچوب دق(. 2022 ،. )استرالین چیلدرینز اجوکیشن اند کر آاتوریتیکنددر خانواده ها و کودکان کمک هم می 

 .گزارش کامل موجود است

 

 

 

 

 دانش  مدل ترجمه 
 فرزندان با پیشینه پناهندگی و    خانواده ها    حمایت از   برای 
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 مدل ترجمه دانش  -1تصویر 

 پادکست ویدیوهای "ستلینگ سافتلی"  
 

مخاطب  با هدف    (پادکست ویدیوهای "ستلینگ سافتلی"  )  پروژه  نیا

  فعاالنی  انیها در اشتراک دانش در م  یشکاف ها و نابرابر قرار دادن   

  یآنها در مراکز و مراکز اجتماع  یکه با کودکان پناهنده و خانواده ها 

یک: جمع . مهم تر از همه هدف این پروژه  کنند، انجام شد   یکار م

ایه دهندگان با تجربه ) دانش و تجربه در زمینه آوری دانش و تجربه ار 

ترکیب این   دو:  ،آموزش های اولیه کودکان پناهنده و اسکان خانواده(

به   ها    و سه: تبدیل این دانش دانش به یک چارچوب و یا یک مدل  

عمل )از طریق به کارگیری توسعه منابع چند وجهی( برای مربیان و 

  ی رسانه به سرپرست  جادیا  یبرا  یمیت  ، یدنیدانشگاه وسترن س ت  ، دفتر معاون  اهداف  نیبه ا  یابیدست  یبرافعالین اجتماعی بود.  

کاری تیم  بود که با هم  ( مهیا کرد. وظیفه این تیم تولید یک سری ویدیو پادکست  توسعه دهنده خالقیت ایکس آر )سم دسن،  

رسید.   سرانجام  به  واقع  تحقیق  ب  7در  شده  تولید  پادکست  اشتراکه  ویدیو  مهم  این    دانش  یگذار موضوعات  پردازد.  می 

موضوعات هم در مرکز و هم با تسهیل گران از سال اول و سال دوم مصاحبه و گروه تحت مطالعه مورد بحث و برسی  

  قرار گرفته شده است.  هدف ویدیو پادکست ها انتشار گسترده یافته های تحقیق به بقیه فعاالن و مراکز و تسهیل کنندگان 

  ، سیاست گذارانهو    همراه با یک رویکردی توصیه ای  گزارشی   ، مراکز فعلی و آتی  بود. این روش انتشار ویدیو پادکست ها  

. به موجب این امریادگیری افراد از طریق  اتخاذ شد  فعاالن  انیدانش در م یگذار   اشتراک  تیاز بهبود و تقو  نانیاطم  یبرا  ،

)میر   ابدییم شیافزا ، و نه صرفا استفاده از یک روش )کلمه ای یا تصویری( ،ترکیب کلمات و تصاویر )رسانه ویدیویی( 

 نزلندیکوئ ا،یکتور یاز جمله و شهر هااز  یادیآنها کار متخصصان را در تعداد ز  گر، ید یاز سو(. 2014 ، فیورال و استال 

 (. 2020 ، )فلورنس و بترس ندانرس یم یادیو به مخاطبان ز  کنندیم ب یترک نیو سوات ولز و 

 پس،یلیهندرسون و ف  لد،یفیفی را دارند)ا  هیرو  ای  یدانش مفهومقصد تسهیل  یا  و    واضح  آموزشی  هدف    کی   وهایدیو  نیا

هدف  2022 این  به  دستیابی  برای  دستورالعمل (.  با خصوصیات خاصی  ،یآموزش   ییوی دیو  یها، طبق  ها  پادکست  ویدیو 

استفاده از عناصر   دو :  ، یک: کوتاه و مختصر بودن ویدیو پادکست ها  ، درست شده و پخش شدن. این خصوصیات شامل 

( در  ویدیو پادکست ها و سه: افزایش تعامل از طریق   کنندیرا منتقل م  حیاز توض  یمناسب  یهاکه بخش)  یو بصر   یصوت

، مدت زمان  توجه به این خصوصیاتبا  .  ( 2016)برام،  د  نمی شو  ،ویدیو پادکست ها    در   مشتاقانه  یاز مکالمه و سبک  استفاده

 لگرانیتسه Settling Softly ویدیو پادکست های  ،  بیشتر   تعامل  شی افزا  یبرا  نیشد.همچن  نییتع  قهیدق  3  ویدیو پادکستهر  

عالوه  (.  43تا    42صفحه  ،    2014،کیم و رابین    ،)گوا  دهندینشان م  ای    مکالمه  های  را در قالب  فعالین اجتماعیمرکز و  

 ABCTV's Gardening   از   سیادیکوستا جورج  به نام  و شناخته شده  با انگیزه  یرسانه ا  تیشخص  کیبر شرکت کنندگان،  

Australiaشد. استخدام گرفته به  میبر اساس متن ت  وهایدیو خالصه کردن و یمعرف ی، برا 

،  نیو سوات ولز را که در مراکز سراسر   یقابل توجه  یو هم کارها  قاتیتحق  جیهم نتا  Settling Softly ویدیو پادکست های   

شده    لیتشک  ر یتصو  3  دقیقه می باشد و  از   3هر ویدیو پادکست  .گذارندیم   شیبه نما  شود، یانجام م  نزلندیو کوئ  ایکتور یو

شرکت کنندگان از    وارشد    نیمحقق  از مشاوره مداوم    با کمک گرفتن از موضوعات    نیا  .پردازدیموضوع م  کیاست و به  

(  1عبارتند از: )  اسم پادکست هایویدویی.توسعه داده شد    (Knowledge Translation Model)  مدل ترجمه دانش   قیطر 

شروع    یبرا  ی( نکات4، )به کارش بنداز"  مهیاست( "3، )   صحبت کردن برای ارتباط ایجاد کردن  (2روابط مهم است، )

 سازنده به  ی( پاسخ ها7)  اسکان    به سواالت مربوط بهخالقانه    ی( پاسخ ها6)  یر یادگیو    یباز   ی( گروه ها5مدرسه، )

متنوع های  وی.  پرور   فرزند   روش  تصاو  کیشامل    پادکست  ویدیهر  و  و  ر یمصاحبه  توسط  ییوهایدیو  که    خود  است 

ویدیو   نیا .(آنها را ضبط کرده است تالیجید میاند و تواقع شده یدنیبه جز دو مورد که در س تهیه شده است ) کنندگانشرکت

 .در دسترس هستند همگانانتشار و استفاده  یبرا YouTube پروژه و تیدر وب سا گانیبه صورت راپادکست ها 
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 پایگاه داده منابع 
 

ما تصمیم گرفت  منابعی که در دسترس بودن و همچنین شکاف    م یت  با وجود این  هستند،  ر ییکه منابع دائماً در حال تغ  هرچند 

 هایی که موجود بودن را برای ارایه کردن به شرکت کننده ها مستند سازی کند.  

د که بخشیش به علت بعد مسافت بود و بخشیش هم به علت خود  متفاوت بو  یبه منابع به طور قابل توجه  ی دسترس میزان  

پایگاه داده در تارنمای پروژه به ادرس زیر در دسترس می  سازمان هایی بود که شرکت کنندگان در آنجا حضور داشتند.  

 باشد.  

https://sites.google.com/view/knowledge-translation/knowledge-translation-framework?pli=1 

شرکت  ییهاحوزه روکه  منابع،  نظر  از  کردند  ی کنندگان،  تمرکز  فرآ  آنها  ش   ندهایبا  و    یهاوهیو  چارچوب  در  موجود 

  ن، یشامل والداین ها .شرکت کنندگان بود یهستند که کمبود منابع تمرکز اصل حوزه هایی نهایا .متفاوت بود پادکست ها ویدیو

و    شنهادات،ی، ارتباطات، چالش ها، شکاف ها و پبچه هاکودکان در حال گذار به مدرسه،    ،یفرهنگ  یر یسالمت، جهت گ

اکسل در مناطق    محتوا و داده ها در قالب فایل.شدند  میبه مادران/مراقبان و پدران/مراقبان تقس   زین  گروه ها.می شد  دیکوو

وجود دارد،  در آنجا  واضح است که موضوعات و منابع مختلف آنچه را که  و   استموجود    ییو روستا  یمنطقه ا  ،یشهر 

 لندیماو کدام شرکت کنندگان  شودیاستفاده م یز یکه چه چ دهندینشان ممی دهند. محتوا ها و داده ها کامل نیستند اما  شکل

و هم بر پایه ی آن ها چیزهایی کرد  یکپ هم را ها  توان آن یکه ممنابعی هستند  ،منابع نیا. راحت تر در دسترس باشند  که

 جدیدی در سطح محلی ساخت. 
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