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زا نیدلاو یبراجت
هنایمرواخ رد یتسرپداژن
یلامش یاقیرفآ
ناکدوک یارب زاغآ نیرتهب ،هلسلس نیا رد
رظن جیاتن ])[Best Starts for Kids (BSK
طوبرم لاوس تفه دروم رد  ۲۰۱۹لاس یریگ
رظن ). (BSKدزاسیم میهس یتسرپداژن هب
یاههاگدید و اه شنکاو اب هارمه یحص یریگ
رد ار یریگ رظن نیا جیاتن هک یاهلیماف
هک هعماج ۱۰رد  .دنا هدومن یسررب دوخ هعماج
دنشاب یم یاه هداوناخ و  BIPOCزا لمتشم
فلتخم یاه هصرع رد نوگانوگ عاونا هب هک
دنادومن دروخرب یتسرپداژن اب یگدنز
دنیوگ یم هک دنشاب یم یاهلیمافزینو
][BSKیحص یریگ رظن رد یتسرپداژن
.هدیسر هن راشتنا هب دیاش و دیاب لکشب
یمسر و هماع یاه طیحم رد ًالومعم اه هداوناخ
.دنتفرگ یم رارق یتسرپداژن ضرعم رد
هک دندوب قفاوم عماوج رثکا رد اههداوناخ
س رادم و بتاکم رد هناتسرپداژن لامعا
عماوج رتشیب و تسا جیار ناشنادنزرف
متسیس رد ار هناتسرپداژن یاهدادیور
یارب .دننکیم فیصوت یحص یاهتبقارم
هفاک[ یاه دروآ تسد دروم رد رتشیب تاعالطا
 [Community Caféلماک ش رازگ ًافطل ]،هعماج
)یسیلگنا نابز هب طقف( ]Collaborative
: [https://دیریگب شناوخ هب ریز سردآ رد ار
]bit.ly/3pMbzgf

۳۷

هنایمرواخ رد نیدلاو زا دصرد
هک دنیوگیم یلامش یاقیرفآ
.دنا هدرک هبرجت ار یتسرپداژن
هنایمرواخ رد نیدلاو نایم نیارد
ار یتسرپداژن یلامش یاقیرفآ
:دنیامن یم هبرجت هزور همه روطب
تبقارم تفایرد نیح رد دصرد ۵۱
یحص یاه
یاه تیلاعف نایرجرد دصرد ۵۳
ناش لافطا هرمزور
س رادم و بتاکم رد دصرد ۴۹
ناکدوک
رد لومعم تاسیسات/نکاما ریاس
.راک لحم رد و دیرخ ماگنه
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/هنایمرواخ زا )نیدلاو( لیماف
رد  ۲۰۱۹لاس رد یلامش ییاقیرفآ
.دنا هدومن تکرش یجنسرظن نیا

]هعماج هفاک[ زا نیماضم و ،اه هاگدید ،مهم تاکن ثحب نیا رد:
دوب لحم رد ای هعماج رد هک هدیدپ کی ناونع هب ناگدننک تکرش اب ”یتسرپداژن“ حالطصا
هایس یاه داژن نایم رد هک یزیچ ناونع هب .هدیدرگن زادنا نینط دتفا یم قافتا اهنآ شاب و
اب .دوش یم هتسیرگن دتفا یم قافتا ییاکیرمآ گنهرف رد تسوپ دیفس لباقم رد تسوپ
هرمزور یتسرپداژن ناونع هب ار نآ ناوتیم هک هدش هتشاذگ کارتشا هب ییاهناتساد ،لاح نیا
رگا هک دندرک یم رکف ناگدننک تکرش زا یخرب .درک فیرعت کچوک یاه یرگشاخرپ ای
تبحص یسیلگنا یبوخ هب هک یدارفا هژیو هب ،دننک تکرش یجنسرظن رد یرتشیب دارفا
دوجو اه هتفای رد یتوافتم شنکاو .دسرب رظن هب توافتم تسا نکمم جیاتن ،دننک یمن
یضیعبت ب راجت اب ناگدننک تکرش زا یخرب .دشیم طوبرم هعماج ب راجت هب اریز ،تشاد
هب طوبرم یفنم تاساسحا هژیو هب ،دندرک ییاسانش ،دنا هدرک ساسحا رجاهم کی ناونع هب هک
»ضیعبت« دننام هنازور یتسرپداژن یارب یرگید تاملک زا ناگدننک تکرش .دوخ یاهروشک
دودحم( ب راجت اب اه تفایرد هک دوب نیا رب قفاوت ،یلک روط هب .دندرک هدافتسا »تواضق« ای
یاه یدنب هتسد هک دنتسا رظن نیدب ی رایسب .درادن یناوخمه هدحتم تالایا رد اهنآ )هاتوک و

کی ک راپ زا هشوگ رد و ،دندوب ی زاب فورصم ک راپ رد هچب رسپ ود  ۲۰۱۱،لاس رد“
لها هک دش هدیسرپ اهنآ زا نایاپ رد ،دندوب ی زاب لاح رد زین تسوپ دیفس هداوناخ
دوخ یاه هچب طقف و درک رییغت اهنآ هرهچ ،ناتسناغفا مان رکذ زا سپ ؟دیتسه اجک
هفاک[ هدننک تکرش – ).مدرک یتحاران و شوخان ساسحا( .دنتفر و دنتفرگ ار
یلامش یاقیرفآ/هنایمرواخ ]هعماج

هنایمرواخ هورگ هک دنوش یم فیرعت نیدلاو ناونع هب اقیرفآ لامش ای هنایمرواخ زا نیدلاو .هدیدرگ ی زادنا هار یرد نابز هب یلامش یاقیرفآ/هنایمرواخ ]هعماج هفاک[ ثحب :اه تشاددای
هک یهورگ ره رد یداژن دنچ دارفا .دنا هتشون ”رگید داژن“ هورگ رد )هیکرت ،لاثم ناونع هب( اقیرفآ لامش ای هنایمرواخ روشک کی رد ای دنا هدرک باختنا یجنسرظن رد ار اقیرفآ لامش ای
هنایمرواخ و یمانتیو ود ره جیاتن رد ناشیاهخساپ ،دناهدرک باختنا یجنسرظن رد ار اقیرفآ لامش ایهنایمرواخ و اهیمانتیو هک نیدلاو ،لاثم ناونعهب( دنوشیم سکعنم دناهدرک باختنا
.تسا هدش هئارا اقیرفآ لامش/هنایمرواخ هعماج یاضعا طسوت هنابلطواد تروصب هک ییاه سکع ).دوشیم هبساحم اقیرفآ لامش ای
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