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 52سبتمبر  – 5102تم دعم  03من المستفيدين من الخدمة من قبل باحثين اجتماعيين ثنائي اللغة بسبع لغات

الهدف
يرغب موظفي "سيس" االلتقاء بكم
شخصيا للتعرف عليكم بشكل أفضل.

دردش
وجبة غذاء
معلومات

النتائج الرئيسة
الوحدة والعزلة هي مفاهيم عالمية.
المهاجرون يكونوا عرضة وبشكل فريد للعزلة .ويتعرض وبشكل خاص
المسنون ،والمعاقون ،وذوي األمراض المزمنة للمخاطر.
هناك عالقة بين العزلة وسوء الصحة البدنية والنفسية والعقلية.
إنه من الصعب التعرف على األشخاص الذين يعانون من العزلة.

نود أن نتلقى آرائكم حول "سيس" ،وأن نتفهم
احتياجاتكم ،ومشاركة معرفتكم حول المسنين
في المجتمع المحلي والتعرف على ثقافاتكم.

إن مترجمي المجتمع المحلي في وضع جيد يسمح لهم بالتعرف على
الذين يعانون من العزلة.

إن االستعانة بالمجموعات التطوعية ،والمجتمعية ،والدينية المتواجدة هو
أفضل أسلوب للتعامل مع هذه القضية.
لم يكن هناك معرفة مسبقة فيما يتعلق ببرنامج رعاية الحي ()NCS

يعتبر برنامج رعاية الحي ( )NCSبرنامج نبيل ويتخذ إجراءات إيجابية
للغاية ،وأنه بإمكان أحدى منظمة الراسخة أن تساعد في التغلب على
الحواجز.
هناك عوائق تقف أمام كل من التطوع وتلقي الدعم؛ نقص المعلومات،
والمخاوف بشأن الخصوصيات ،واألمان ،واللغة ،والثقافة ،والعادات
والتقاليد ،والدين والثقة.

ما الذي أوصى به المستفیدین من الخدمة

توصیه ها

ما الذي ستعمله  NCSو  SISبعد ذلك

جعل "تكوين الصداقة" مفتوح لجميع المهاجرين وليس فقط لكبار السن أو هو جزء من "تحالف تكوين الصداقة" بالمشاركة مع NCSمشروع
الخدمات األخرى التي يمكن أن تساعد المهاجرين الصغار على الحد من
المعوقين
عزلتهم

إنتاج مواد ترويجية متخصصة للغات والثقافات المختلفة

نحن نقوم بعمل منشورات وملصقات مترجمة مع صور تبين أعضاء
المجتمع المحلي ومعلومات إضافية تعمل على جعل الخدمة أكثر سهولة
للفهم

شارك الناس بصفة منتظمة وزودهم بأخر المستجدات

إننا ننظم حدث  Meet SISالثاني ليتم عقدها في  11شهر أكتوبر لعام
 2311ليتم فيها استشارة األشخاص حول المواد الترويجية الجديدة
ومناقشة األمور المتعلقة بترويج الخدمة

ستخدم "أصول المجتمع المحلي" لتعزيز مشروع NCSوالترويج له – مجموعات المجتمع المحلي مدعوة لحضور حدث  Meet SISالجديد
لمعرفة كيف بإمكانهم أو يرغبون في المشاركة
مجموعات المجتمع المحلي ،المدارس ،مقدمي  ،ESOLوأماكن العبادة
التأكد من أن يكون موظفي مشروع  NCSعلى دراية باحتياجات وغيرها من  SISسوف يواصل العمل بشكل وثيق مع NCSمشروع
المجتمعات المحلية وأفراد المجتمع
الثقافات والمجتمعات المحلية المختلفة
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