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 خالصه مطالب:

 
 

از رسانه ھای , کل گرديده است                طرح تحقيقی کنونی معلومات برای اقامت در رسانه ھای گروھی متش
رسانه ھای که ھويت و شھرت عمومی دارند و اکتريت مردم به آن رجوع ميکنند مثل راديو بی بی سی  ( , اصلی 

 ونذر و سد بری ,حوزه عظيم تورانتو , رسانه ھای  مليتی و  رسانه ھای ھمسايگان در اوتاوا , ) برای ما افغان ھا 
ھندی , چينی , کربين, عرب , افريقايی غربی,  ای مليتی تھيه گرديده برای  افغانھامضامين رسانه ھ.  ميباشد
.وجامعه روسی, پرتگالی , تميل , اسپانيوی سومالی , شمالی   

روزنامه و  ويب سايت قرار دسته بندی , راديو , تيم تحقيق کننده گا ن با دقت زياد   در مورد مضامين تلويزيون 
انجمن يا , اعالنات , صحت  , تعليم و تربيه ,خدمات حقوقی , تابعيت ,  مھاجرت ,  يابی مسکن, ذيل  کاريابی 

ھمچنان  پژوھش کيفی شامل جمع آوری اطالعات .  تفريح يا سرگرمی ھا و سياست پژوھش نموده اند ,  جامعه 
داننده گان رسانه ھا در ھمين گونه مرکز کانون جلساتی را با مديران مسول و گر.  .نيز در آن شامل  می باشد 

.چھار شھر انجام دادند  
:با مالحظه به يک تعداد کاستی ھا که در معلومات برای اقامت در انتريو  تشخيص گرديد    

زبانی و    تازه واردين مشکالت زياد برای دست رسی به وسايل الزم دارند قراريکه ديده شد مشکالت عمده مساله
  مليتی و ھمسايگان  ھمچنان تمايل خاص ,   رسانه ھای اصلی  .رسانه ھا ميباشدفرھنگی و کاربرد از تکنالوژی 

مھاجرين در مناطق کوچک تر بسيار کم دست رسی به . دارندبرای حد و مقدار و انواع معلومات برای اقامت  
        طرح. ماد باشدبايد قابل دسترسی و قابل اعت. اگر بخواھيم  معلومات برای اقامت سودمند باشد.   وسايل دارند

 مضامين توسعه.باشد اصلی بايد متضمن دستيابی  به مواد  معلوماتی و ضرورت ھای اقشار مختلف تاره واردين   
        يافته بايد توجه بر  زبان و فرھنگ  حاالت و چگونگی محل و ضرورت ھای برای اقامت وعبور از موانع  
, بايد بر مبنای نيرومند سازی رسانه ھای اصلی در گزارشھای سياسی اين کوشش ھا . انتشاراتی داشته باشد 

و رسانه ھای ھمسايگان برای تعليم و تربيه تفريح و , ورسانه ھای مليتی شامل اعالنات  مسکن يابی و جامعه
.        جامعه  باشد  

 
:پروژه ابتکاری پيلوت شامل مندرجات ذيل است  

 
رای اقامتترجمه کليد مواد معلوماتی ب*      
توسعه وخدمت رسانه ھای مليتی به طور شايسته و منظم*       
گنجانيدن ضميمه ھا در روزنامه ھای مليتی*       
جاگزينی مضامين مليتی در پروگرام ھای تلويزيون و راديو*       
مراقبت کردن از رسيدن معلومات برای اقامت در شھر ھا و نواحی کوچکتر*      

گفتگو با رسانه ھای اصلی برای افزايش مواد مربوط به  تازه واردينپيشقدمی و *        
امين توسعه يافته گروه ھای وسيع  برای اقامت در مضدر نظر گيری*       

                  org . Settlement         قوی کردن رسانه ھای موجود مثل*
  تاليف کتاب مفيد رھنما برای مضامين اقامت *    
ھيه کتاب ھای دستی که برای تازه واردين که آنان قادر به فرا گيری معلومات باشند ت  *     

 
 
 

 مقدمه:
 

 ھدف اصلی پروژه:-
 

 گروھی در معلومات   يک پروژه را تحت عنوان نقش رسانه ھای  ) CIC   اداره مھاجرت و تابعيت کانادا     -1
                  .ود به راه انداخته ب) درکانادا(        دھی برای اقامت 

برای ارزيابی و مالحظه از مضامين که درحال حاضر در انواع مختلف رسانه ھای مليتی در انتريو به نظر     -2
.می رسد         
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. برای شناختن کاستی ھای که در جريان تحويل مضامين برای اقامت در رسانه مجود است   -3  
.يباشدم ) CIC(   وتھيه پيشنھادات به     -4  
 

 تھيه معلومات برای اقامت در رسانه ھا
 
توافق و تطابق با محيط و جامعه ,  در اين زمينه يک تعداد معلومات خاص وجود دارد که مھاجرين برای اقامت  

و فرھنگ  وسيع زنده گی , سياست ,کانادايی به ھدف پيدا نمودن اعتماد به نفس و سھم گيری کامل در اقتصاد 
در ويب سايت تازه واردين ) کانادا(فھرست و طبقه بندی معلومات برای اقامت در . آن ضرورت دارندکانادايی  به 

  org  .Cettelment  newcomers websitefor  CICs. .  به انتريو موجود است
   کاريابی*
   مسکن يابی*
   مھاجرت و تابعيت*
خدمات حقوقی*   
   تعليم و تربيه*

صحت*    
   اعالنات*
1 معه و تفريح  جا*  

 تيلفون ھای معلوماتی  و مجله   لين 211  ھمچنان بعضی ويب سايت ھای ديگر چند زبانی دولت و          
تيلفون  ھا پيشنھادات  اين پروژه .کانادايی ھای تازه وارد ومنابع ديگر برای معلومات اقامت در کانادا وجود دارد

.  ھمه جا توسط اعضای انجمن ھای مھاجرين استفاده ميگرددنشان داد که که رسانه ھای اصلی و مليتی در  
تحقيقات گذشته نشان داد که مجوديت مضامين برای عيار سازی با جامعه کانادايی  به صورت واضح در روزنامه  

و مواد فرھنگ مليتی بيشتر در آن بر " کشور اصلی"  وجود داشت با وجود آنکه 2ھای آسيايی جنوبی در کانادا
. رجسته به نظر می رسيدشکل ب  

در اين رساله کانادايی ھای اصلی و مردمان " پاليسی انتشارات مليتی   ) "s CRTC '1999(  مطابق به  
.انگليسی و فرانسوی ھا مجزا  از اين رسانه ھای گروھی استند  

ديگر ضرورت   ) CRTC(   از آن زمانيکه . تشکيل رسانه ھای مليتی در انتريو توسعه جھانی کسب نموده است 
بعضی از آنھا تاريخچه .  به جواز نامه تاسيس رسانه چاپی و امتياز گرفتن روزنامه مليتی در انتريو را ندارد 

در .و جای آنرا نشرات ديگر گرفته است. برجسته دارند و تعداد ديگر در نخستين ماه  پيدايش ناپديد گرديده اند
 منطقه وجود دارد   که ھفته وار و يا يک تعداد آنھا ماه دو بار و يک صورتيکه شماری از روزنامه ھای مليتی در

پروگرام ھای مليتی راديو به شکل بسيار وسيع در نواحی جنوبی ساحه انتريو و اوتاوا نشر می . بار به نشر ميرسد
امعه و ج,  اين انتشارات از چندين طريق که شامل بدست آوردن جای ھای خالی در برنامه ھای اصلی . شود

اجازه دسترسی در حاالت فوق العاده و . ساعت نشرات مليتی وجود دارد24درمحوطه دانشگاه ھا ھمچنان بشکل 
.غير منتظره در فرکانسی در چندين استيشن زبان ھای غير رسمی موجود است  

در بسياری از ھمچنان در حال حاضر پروگرام ھای تلويزيونی مليتی به شکل متنوع با کميت و کيفيت           
پروگرام ھای مليتی تلويزيونی را نميتوان از کيبل استيشن محيطی بدست آورد کانال ھای .نواحی واليت وجود دارد

.محلی را از يک دھه به اين سو در ستالبت ميتوان دريافت نمود  
 
 

 
 
 

                                                 
        1 Settlement.org for Newcomers to Ontario. http://www.settlement.org 

2 Karim H. Karim, “Public Sphere and Public Sphericules: Civic Discourse in Ethnic Media,” in S. Ferguson and 
L.R. Shade (Eds.), Civic Discourse and Cultural Politics in Canada (Westport, CT: Ablex, 2002), pp. 230-42 
and Karim H. Karim, Ethnic Media and Integration: An Empirical Study of South Asian Media in Canada. 
Report for the Multiculturalism Program, Canadian Heritage, 2002. 
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ليتی تازه واردين می توانند  به واسطه رسانه ھای م"  کانادايی ميگويدViccari Ben  يک ژورنا لست برجسته   
فرھنگ کانادايی  تاريخ و خدمات اجتماعی  وتعداد  زياد چيز ھای ديگر را که آنھارا کمک نمايد وآنھا منحيت يک 

      3."طعبه کانادايی امتيازات و مسووليت ھای شانرا بدانند 
خواننده گان و شنونده گان ميباشند به ھر صورت نمی توان گفت تمام رسانه ھای مليتی دارای معلومات برای   

رسانه مليتی در پی .تعداد از رسانه ھا به طور خيلی کم وخيلی نا چيز مقاله ھای مربوط به کانادا را دارا ھستند
.جستجو ديدن معلومات خاص که ضرورت اقليت خواننده گان وشنونده گان که  آنھا مخاطب قرار ندارند  استند  

و ارتباطات به اين نظريه اند که رسانه ھا برای ظاھر نمودن خدمات شان اھداف متغاير دانشجويان جامعه شناسی 
فرھنگی و نگھداری و کمک اقليت اعضای و يکپارچگی آنان در جوامع , دارند برای ھمکاری و پيوستگی مليتی 

انه ھای مليتی مورد در حاليکه بعضی از شاھدان برای اتحاد عناصر مختلف اجتماع و زنده نگھداری رس. بزرگتر 
.4تائيد تعداد ديگر ار پژوھش گران  قرار گرفته اند  

 
 چوکات بندی تحقيق ( پژوھش )

 
ترتيب شکل اين چوکات . برای نشان دادن يک پروژه مورد پسند نياز به داشتن يک چوکات بندی ديده ميشود  

تا به اين گونه . دسته بندی گرديده بود)  CIC (برای اھداف تحقيق ومعلومات برای اقامت توسط ) جدول  ( بندی 
.کمسيون مشورتی تيم تحقيقی  را قدرت بيشتر بخشند  

 
 انتخاب محالت برای تحقيق

 
برای محالت تحقيقی . ونذر و سد بری,  اوتاوا,  محالت انتخابی  برای تحقيق عبارت بود از حوزه عظيم تورانتو   

مورد ارزيابی , جرين و موجوديت رسانه ھای مليتی درآن موجود بود بايد مناطق که ترکيب يافته از بيشترين مھا
.قرار گرفت  

 
 انتخاب گروپ ھای مھاجرين

 
نياز , گروپ مليتی در انتريو/ برای فايق آمدن بر مشکالت و برسی رسانه ھا يک گروه بسيار بزرگ مھاجرين     

 محالت مختلف  مطابق شموليت  اقليت گروپ ا نتخاب گروپ ھای مھاجرين در برای. به نمونه گيری وجود داشت
ھای اروپايی که تنھا دارای يک زبان انگليسی يا فرانسوی اند   ودر حال حاضربه آنھا ھمچنان گروپ ھای 

ھمين گونه  آنھايکه امتياز تاسيس نشرات را از گذشته ھا دارا بودند .کوچک وبزرگ مھاجرين می پيوندن 
نيز اين پروسه جريان دارد ) سومالی ( ه نشرات شان به حال حاضرتعلق دارد مثل وآن ھای ک)  چينی ( درانتريو 

                                   

                                                 
3 Viccari, Ben. “Canada’s ethnic media.” Paper presented to the Media and Ethnicity  Symposium, 
organized by Canadian Journalism Foundation and International Communication Forum, Mississauga, 
Ontario, April 1995. 

 

4 Bibliographical references available in Karim, “Public Sphere and Public Sphericules” cited above. 
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ھندی  ,  اسپانيوی, چينی, کربين , عرب   ,افريقايی غربی,افغان :  اين گروپ ھای  انتخابی عبارت بودند از   
البته .   انتخاب  مھا جرين که رسانه ھای شان انتخاب شده بود اين . 5 روسی و تميل, پرتگالی, سومالی , شمالی   

بلکه برای ارئه دوامدار سرتاسر گروه ھای مھاجر در انتريو بوده که . نبود " نماينده "اين کار به منظور گرفتن 
ه تھيه کنند ه گان رسانه ھا برای گروپ ھای مھاجرين که سرشار از معرفت و دانش اند و ميدانند که چگون

واين کار . معلومات برای اقامت را در فرآورده ھای شان داشته و در حال حاضردر رسانه ھای مليتی بگنجانند
.ھمچنان آنان را اجازه ميدھد که با بينش تمام از رسانه ھای اصلی استفاده الزم نمايند  

 
 

 کانون گروپ مذاکره کننده گان و مصاحبه ھای عميق 
 

اين مذاکرات بر مبنای ضرورت ھای آنان برای .  با مھاجرين چھار شھر انجام دادکانون گروپ مذاکراتی را  
و طرز دسيابی آنان به مواد الزم و نظريه آنھا در مورد کاستی ھا در مضامين ) کانادا(معلومات برای اقامت در 

.و شکل برگزيدن  آنان برای دست رسی به معلومات ميباشد) کانادا(برای اقامت در   
ن مصاحبه ھا با مديران مسول رسانه ھای چاپی و گرداننده گان نشرات و ويب سايت ھا انجام ھمچنا 

در رابطه به مجوديت معلومات برای  ) Unstated , رسمی( ازآنھا پرسش ھای عمومی در مورد پاليسی .پذيرفت
قامت وشکل رسانيدن مواد در رسانه ھای شان و انواع مضامين معلوماتی  دلخواه شان برای ا) کانادا(اقامت در 

وھدف شنونده گان و استقبال خواننده گان و شنوننده گان و مصارف محصوالت  و پرداختن به گذشته وداليل  رھا 
کردن و پالن ھای برای آينده  خواننده گان و شنونده گان و ونشر و پخش معلومات برای اقامت در رسانه ھای شان 

. به عمل آمد  
 

 ساختمان  در جھت دسته بندی ھای تحقيقی
 

جنبه تحقيق رسانه ھا و پژوھش ھمچنان مذاکرات کانون گروپ مذاکره کننده کان و مصاحبه ھا ھمه ارتباط         
 ميگيرد

  ). Org .Settelment 's CIC( برای جا انداختن   دسته بندی ھای معلومات برای اقامت بر مبنای فھرست   
تغيرات اندک که در , ر انواع محالت مطابق دسته بندی ھا  با مرتب کردن برای بدست آوردن معلومات خاص د
.    آنھا رونما گرديد  قرار ذيل ميباشد  

کار يابی      *     
مسکن يابی     *     
مھاجرت     *     
تابيعت      *     
خدمات حقوقی  *     
تعليم و تربيه   *      
صحت      *      
آگھی ھا) اعالنات (ی معلومات برای مشتر  *      
)جامعه (انجمن   *      
تفريح و سرگرمی ھا  *     
.سياست  *     
..)وبقيه دسته بندی ھا برای دستگيری معلومات اضافی برای اقامت....(وغيره  *     

 
 
 

 

                                                 

  5 All these groups do not fit into the categorization of Statistics Canada; their construction had to reflect  
     the cohesiveness of media use rather than the parameters of language, ethnicity or national origin. 
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 تيم تحقيق (پژوھش  )
 

 اين ھا ھر کدام به , طرح ريزی اين پروژه توسط شخص مدير و با دونفر از ھمکارانش باھم صورت گرفت 
صورت جداگانه دارای مھارت ودانش  کافی در مورد گروپ ھای  مختلف مھاجرين و زبانھای شان در  

تيم ھمچنان  اعضای را  از چھار محل اقامت  . آنتريوآگاھی الزم دارند و شيوه صبت نمودن با آنان را می دانند
. برای اين تحقيق  با خود عالوه نمودند  

که ھرکدام از اعضاء از  تجارب کافی در مورد تحقيق .   نفری ديگر  ھم تشکيل شد14آن يک تيم افزوده بر 
ھمچنان ھمه دارای درجات عالی  تحصيالت دانشگاھی در مورد ارتباطات و رسانه ھا .رسانه ھا برخودار بودند

 با اضافه انگليسی و فرانسوی دانش کافی در مورد چگونگی اقامت در انتريو ومھارت در زبانھاوومطالعات مليتی 
وندزرو سدبری را با خود داشتند  که ھر کدام -  G T A   –اين گروپ ھمچنان اعضای از اتاوا .را دارا بودند

   به ھر حال  به سبب يک مريض.  آشنايی با گروپ ھای که رسانه ھای شان مورد پژوھش قرارمی گرفت داشتند
 ه  ھندی شمالی  گرديد مضامين رسانه ھای ھندی شمالی از پروژه حذف غير مترقبه که عايد حال پژوھش کنند

 رسانه ھای ھندی شمالی ناتکميل باقی ماند و بناعا يابش آن در اين برسی ممکن از اين رو  اطالعات. گرديد
.   نيست  

 
  : فھرست مکمل تيم تحقيق کننده گان قرار ذيل است 

 
 

Dr Karim H Karim                                                                                                     
ايشان ازجمله اعضای  پروفيسوران و ريس مکتب ژورناليزم وارتباطات .  مديرپروژه  و رھبر پژوھش گران

 در مورد رسانه ھای داکتر کريم يک دانشور بين الملی  طبع و نشر . کارليتون ميباشد) پوھنتون (در دانشگاه 
  بوده و ھمچنان)  نژادی  , قومی ( مليتی  

  The Media of Diaspora London Routledge 2003 
و دانش آموزان بيشماری را در  او رھبری پژوھش ھای وسيع را برای دولت و رسانه ھا . را دارا می باشد  

    عرصه
in the analysis of ethnicity and communication                                                                                              

او اداره کار با ھمکاران و تعداد پژوھش گران و رھبری نمودن کانون گروپ مذاکره . تدريس نموده است 
            .                             کننده گان را در اوتاوا به عھده داشت

 
Dr. Mahmoud Eid 

 (Project Methodlogist ) ناسی     داکتر عيد محمود يکی از اعضا و اسلوب شاناسی یا روش ش
او. متخصص طراحی تحقيق ميباشداو ھمکار پروفيسور در بخش ارتباطات و.  پروژه را به عھده داشت                                      

به شمول پروژه بزرگ تصوير گوناگونی برای, برسی ھای بسيار زياد رسانه ھا اشتراک ورزيده  در                                      
                                                  .   ھمچنان  مضامين زياد را در رسانه ھا به نشر رسانيده است     
series editor of Pearson’s 2007 Communication Research Methods: Quantitative and   
Qualitative Approaches.  

عات برای گزارش حی و جزئيات پژوھش و پردازش اطال   داکتر عيد محمود اصال برای مسوليت طرا   
ذر را نيز به او ھمچنان رھبری کار تعداد از پژوھش گران و گروپ مذاکره کننده گان ون.گماشته شده بود

.عھده داشت  
                                                                                                                                         

 Dr.Boulou Ebanda de B’beri 
باطات و  موسس البراتوار رسانه يکی از اعضا  وپژوھشگر و ھمکار پروفيسور در پوھنتون اتاوا در بخش  ارت  

ايشان  تاليفات زياد در رسانه ھا به نشر رسانيده .  ھای سمی و بصری  برای برسی فرھنگ ھا و اجتماعات ميباشد
موصوف ھمچنان . نموده اند) قوم و نژاد ( اند دارای تجربه بزرگ به شمول پژوھش در مورد مھاجرت و مليت 

و .ا به زبان ھای انگليسی و فرانسوی  در اين پروژه مورد برسی قرار داردندرسانه ھای اصلی و ھمسايگان ر
.                     ناگفته نماند که نام برده رھبری گروپ مذاکره کننده گان سد بری را نيز به عھده داشتند  
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Faiza Hirji 

   مينويسد  او  مسايل Ethnicityا و خود را در مورد رسانه ھ) رساله داکتری (   که تزس  PhD) نامزد ( کانديد 
.  اداری پروژه و تحقيق رسانه ھای اصلی و ھمسا يگان را به زبان انگليسی در اين پروژه به عھده داشت  

 
Dr.Osee Kamga 

سد بری )   دانشگاه (  در   ارتبا طات و معاون پروفيسور در بخش  ارتباطات اجتماعی در پوھنتون  PhDدارای 
نامبرده عضويت تيم سد بری و جمع و ترتيب کردن . ميباشند )  diasporas  African(ان متخصص  ايش. ميباشد

او ھمچنان مسوليت اداری گروپ مذاکره کننده . مواد و فرستادن آن برای پژوھشگران ديگر را نيز به عھده داشت
.   گان در سدبزی را ھم به پيش می برد   

 
Carmen Poole 

خ نويسی  تاري  درMAدارنده   
. او تھيه کننده رسانه ھای مليتی که توسط گروپ ھای افريقايی استفاده می شود بود. کانادايی ھای افريقای ميباشد

به ھمين . او ھمچنان وظيفه جمع آوری مواد را در ونذر و فرستادن آن را برای پژوھشگران ديگر به عھده داشت
.ز به بر دوش داشتترتيب اداره نمودن گروپ مذاکره در ونذر را ني  

 
Sagal Ali   

او وظيفه تھيه نمودن رسانه ھای . بوده و منحيث خبرنگار ايفای وظيفه مينمود ) خبرنگاری (  ليسانس ژورناليزم 
سگال علی ھمچنان مسوليت جمع آوری . را به عھده داشت, پژوھشی که  توسط مھاجرين سومالی استفاده ميشود

ونبايد فراموش نمود که وی ھمچنان کار .  آن را به پژوھشگران ديگر انجام می داد  مواد  از تورانتو و فرستاندن
.ھای اداری گروپ مذاکره کننده گان را در تورانتو به پيش می برد  

 
Dr.Kristen Kozolanka 

کارليتون بخش ژورناليزم و ) دانشگاه (  در مطبوعات ومنحيث معاون پروفيسوردر پوھنتون PhD دارنده
او مسوليت جمع آوری رسانه ھای مليتی برای مھاجرين روسی را به عھده . طات  ايفای وظيفه می نمايدارتبا
. داشت  

 
 Marie-Jose Ferreira 

) دانشگاه ( ژورناليزم و ارتباطات پوھنتون ) بخش (  در ارتباطات بوده  و منحيت آموزگاردر مکتب  PhD دارنده
اداره نمودن تحقيقی رسانه ھای مليتی را که توسط مھاجرين پرتگالی استفاده او . کارليتون ايفای وظيفه مينمايد 

.                  را به عھده داشت, ميشود    
 

Aliaa Dakhoury 
در رشته ارتباطات و حقوق بشر  ) رساله داکتری (ايشان مشغول نوشتن تزس . است  PhD ) نامزد (  کانديد 
.ھايکه توسط مھاجرينکه به زبان عربی صحبت می کنند را به عھده داشتاو رھبری تحقيق رسانه . ميباشند  

 
Ning Du 

)  مربوط مردم چين ( خود را در مورد ارتباطات چينی ) رساله داکتری (  است که  تزس  PhD )نامزد ( کانديد 
را به عھده , شود او مسوليت تھيه نمودن رسانه ھای مليتی را که توسط مھاجرين چينی استفاده مي.  می نويسد 

.داشت  
  

Serge Elie Banyongen 
 در ارتباطات بوده و تھيه نمودن رسانه ھای مليتی که توسط مھاجرين افريقايی غربی   MA دارای تحصيالت 

.را به عھده داشت, استفاده ميشود   
 
  

 



 12 

Margrareth Cormier  
را , ھای که توسط مھاجرين کربين استفاده ميشود او مسوليت تھيه رسانه .  در ارتباطات می باشد    MA دارنده 

. به عھده داشت   
 

Maria Bernard 
) رساله داکتری ( تزس  MA   در ارتباطات بوده  و در حال حاضر مصروف نوشتن   BAدارنده        

 Communication,examining issues of ethnicity and the media .  ميباشد  
.  توسط مھاجرين تميل استفاده ميشود را به عھده داشت  او مسوليت رسانه ھای که  

 
Laila Yalda  

او  . وظيفه اجرا می نمود )  خبرنگار (   در مطبوعات و ژورناليزم است و منحيث  ژورناليست  BA   دارنده  
.رھبری رسانه ھای که توسط مھاجرين افغان استفاده ميشود را به عھده داشت  

 
Virginie Mesana 

او رھبری رسانه ھای که توسط مھاجرين اسپانيوی استفاده ميشود را به عھده .   در ارتباطات ميباشد  BA هدارند
. داشت  

 
Huzefa Rashid 

موصوف رھبری رسانه ھای که توسط مھاجرين ھندی شمالی استفاده ميشود .   در ارتباطات ميباشد BAدارنده  
.  را به عھده داشت  

 
 

 آموزش  نمودن
 

قابل اعتبار)  يا شماره  کد يا کود نمبر ( مودن رمگذار داخل ن  
 

پروژه به راه ) اصول شناسی ( آموزش خيلی شديد برای آشنا کردن پژوھشگران  با آداب و رسوم ميتودولوژی 
 واين بسيار ضروری بود که تمام اعضا بايد  ھر پروگرام  ويا مقاله را برای اينکه مصمم شوند که کدام. انداخته شد

گوش می کردند و مطالب ھر , مطالب بايد مالحظه شود قبل از اينکه تحقيق  صورت بگيرد آنھا بايد می ديدند 
معلومات برای اقامت را در شکل   )دسته بندی ( جزئيات کتگوری . پروگرام را بايست به موشگافی می نگريستند

شناخت عمومی از آن و اينکه برای مطالب کدام که پژوھشگران در مورد آن بحث نمودند در آن جا . مشاھده نمايد
برای مطمين شدن گزينش مطالب .  رسانه ھا کدام کد  برای آزمايش در نظر گرفته شده بود شما خواھيد دانست

برای آزمايش  تھيه کننده گان ,  داخل نمودن   کد  يا رمز قابل اعتبارموجود بود, مربوط به معلومات برای اقامت 
سازگاری تکرارپذيری خاص و با معنی مضمون . وژه  پيلوت  پژوھشگران رمز گذاری شده بودندرسانه ھای پر

در اين يک خطر است حتی اگر تمام رمزگزاران برای  , وقتيکه اضافه از يک شخص در آن شامل کد می شود 
 نا ساز گاری ھا بين در آن جا امکان داشت که, اسباب  اقدام می کردند به طور سيستما تيک در دوره ھای آنان 

                                                                      :  دراين جا به تعداد زياد از . د 6شرح و بيان شان رخ ميدا
                                         of inter-coder reliability measures that are available for 

researchers. “Holsti’s method” is widely used in the field of communication and media 
studies.7   
.  موجود بود  

 
     

 
                                                 
6 David Deacon et al., Researching Communications: A Practical Guide to Methods in Media and Cultural 
Analysis (New York: Oxford University Press, 1999), p. 128 
7 . O. R Holsti, Content Analysis for the Social Sciences and Humanities (Reading, MA: Addison Wesley Publication 
Company, 1969 
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)پيلوت(پروژه   
 

ھدايت می نمود  برای )  Holsti test( امتحان . يکی از بخش ھای مقدم تحقيق مساله مھم آموزش بود
دو آزمايش برای ھدايت کردن بعد از دو جلسه برای . ار ھامراقبت اماری قابل پذيرش برای دستيابی  رمزگذ

يک نمونه از رسانه ھا با دقت زياد انتخاب و برای متقاعد کردن عناوين . رمز گذار ھا در نظر گرفته شد
در نظر ) ويب سايت روزنامه و , راديو , تلويزيون ( و انواع ) مليتی و ھمسايگان, رسانه اصلی ( مختلف 

تمام رمزگذاران يک نمونه خاصی  از مواد را برای مالحظه و ديدن مضامين  معلومات برای  دگرفته شده بو
.مد نظر گرفتند) کانادا ( اقامت در   

 
امتحان داخل نمودن رمز گذار قابل . ساختمان و توزيع و شناسايی به مواد در جلسات آموزشی صورت گرفت

مگونی تحقيق کننده گان و برداشت ھای مختلف آنان در مرتب اعتبار بعد از اولين جلسه  آموزشی به خاطر ناھ
از اين لحاظ بايد جلسه آموزشی ديگری گرفته می شد تا رمز گذار ھا با . نمودن معلومات نتيجه خوبی نداشت

ھمگونی و رھنما  کمک شوند و مصمم و ھم عقيده برای شناختن مضامين برای اقامت ومضامين غير از آن ھم 
تصفيه  اشتباھات دسته جمعی و اھميت مذاکره با رمز گذاران و آموزگاران و داخل ساختن رمز .مايندديگر ياری ن

گذار قابل اعتبار ديگر کافی بود که تحقيق بااطمينان کامل وبا تشخيص خيلی خوب و بدون اشتباه معلومات برای 
.اقامت  انجام يافت  

 
 ميتودولوژی (علم روش شناسی)

 
 موادرسانه ھا ھدايت  و ثابت نمود که چگونگی مضامين گوناگون ومنابع آموزشی توسط تمام يک آزمايش منظم از

و قابل اطمينان , اعضای تيم تحقيق قادر به بھره برداری اصولی و مقايسه اطالعات و نفوذ نمودن در محصوالت 
.ساختن آن و دريافتن و نتيجه گيری می با شد  

 
 ساختن نمونه ھا برای آموزش

 
 محصوالت بسيار بزرگ رسانه ھای اصلی  وانتخاب آنان در ساختن طرح ھای گوناگون و تھيه کردن مواد و دادن

اغلب اوقات ناديده گذشتن از  . توانايی موثر و تحقيق عمومی و خصوصی سرمايه گزاری کردن رسانه ھا ميباشد
صورت می , تمان ھای شان ميرسد روزنامه انجمن و ھمسايگان که توسط گروه کثير مردم در خانه ھا و آپار

البته پروگرام ھای  مختلف استيشن ھای جامعه يی تلويزيون و راديو نيز شامل اين نوع در دسته بندی رسانه .گيرد
رسانه "برای رفع اشتباھات رسانه ھای مليتی به انجمن ھا اين رسانه ھا به ما باز گشت نمود  .    ( ھا می باشد

مليتی و ھمسايگان انتخاب گرديدند برای آزمايش با , اعضای رسانه ھای اصلی ) . زارشدر اين گ"ھای ھمسايگان
بنا بر اين مھم . نظريه شامل سازی آنھايکه امکانات وقع کاری بيشتر دررسانيدن معلومات برای اقامت را دارند

رين فرانسوی زبان در بود تا تعداد از رسانه ھای اصلی فرانسوی زبان در نمونه آموزش برای مھم بودن مھاج
.انتريو را نيز شامل بسازيم  
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چوکات گروپ مليتی/ شھر  
 

ذر   سد بری حوزه عظيم تورانتو ون اوا   اوت
  

 
افغان  

  
 

افريقايی غربی    

  
 

عرب  

  
 

رب   نیک

  
 

ینیچ  

  
 

ھندی شمالی  

  
 

پا   یویناس

  
 

ومال   یس

  
 

م   لیت

  
 

پرتگالی  

  
 

یروس  

 
 

اوتاوا ونذر و سد .  (تھيه و ترتيب داده شد , در آغاز آموزش  يک طرح به گونه مثال برای محالت تحقيق 
چوکات گروپ مليتی باال با / وشھر .گروپ مليتی که رسانه ھای شان مورد آزمون قرار داشت11ھمراه با )بری

. با اضافه کردن بعد سوم رسانه ھا در ھر چوکات برای تحقيق جاگزين گرديد. شن ميسازدمثال رو  
 
     يک پروگرام مليتی تلويزيون  * 

يک پروگرام مليتی  راديو  *     
يک  روزنامه مليتی   *    
                                           .                                                               يک  ويب سايت مليتی  *  

                                                                   
   11ميخواستند در نتيجه آن در اين آموزش در مورد رسانه ھای مليتی . بار تکرار گرديد44ودر چوکات اين ھا 

. شھر بدانند4گروپ در   
حاصل جمع نمرات گروپ ھای مليتی که در اين پروژه مورد .  مليتی برسی گرديدشانزده رسانه ھای ھر گروپ

176مساوی به 11ضرب 16.آزمايش قرار گرفتند  قرار ذيل بود   
  
 

.                               با اضافه بر فھرست باال اين ھا نيز به شکل ذيل در چھار شھر برای آزمايش قرار گرفتند  
وگرام اصلی تلويزيون                                                                                                      يک پر  * 

    يک پروگرام اصلی راديو     *  
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يک روزنامه اصلی  *         
يک پروگرام تلويزيون ھمسايگان   *         
يک پروگرام راديو ھمسايگان  *        
   يک روزنامه ھمسايگان  *    

   
24 مساوی 4 ضرب6.    رسانه ھای اصلی وھمسايگان برسی  گرديد24تمام مضامين                                

 
 گان شناسايی وپ مذاکره کنندهبرای انتخاب رسانه ھای اصلی  مليتی و ھمسايگان در اين برسی که توسط گر

البته اين معلومات  از طرف تيم تحقيقی که .ی مضامين برای اقامت در آنھا وجود داردگرديدند  به صورت احتمال
فھرست استيشن راديو و تلويزيون برای شناسايی پروگرام ھای مربوط . ناشی از دانش خود آنان بود اراعه گرديد

.متاسفانه در حال حاضر فھرست رسانه ھای چاپی موجود نيست.بررسی گرديد  
 

ه رسانه ھای اصلی و ھمسايگان   سه شماره از ھر روزنامه سه ساعت از پروگرام ھای راديو وسه با مراجعه ب
ودر مورد رسانه ھای مليتی ھم سه . ساعت  از پروگرام ھای تلويزيون در ھر شھر موردآزمايش قرار گرفت

وسه ويب سايت که , زيونسه ساعت پروگرام ھای تلوي,  سه ساعت از پروگرام ھای راديو, شماره ار روزنامه ھا 
حق تقدم برای .البته مربوط می شد به قابليت دست رسی با آن در چھار شھر برای گروپ ھای مليتی انتخاب گرديد

در صورتيکه مواد در رسانه ھای مليتی محلی قابل دسترسی .رسانه ھای محلی در ھر چھار بخش تحقيقی داده شد
  که اين جانيشين  آنھا GTA جانيشينی با رسانه ھای زياد.ی جا داده می شدنمی بود اکثرا در اوتاوا  ونذر و سد بر

.نه تکرار رسانه ھای از قبل   در نظر گرفته شده بود, بود   
 
 انتخاب مواد رسانه ھا خارج از اين دوره موقتی جا داده شد  برای دوری تحريف نتيجه مطابق اصل اجتماعی و يا 

ھمچنان برای مواد . خش نشرات روزانه تحقيق سه ھفته جداگانه در نظر گرفته شدبرای پ. توسعه سياسی در اخبار
عبارت از طرح برنامه در مورد ويب سايت ھا صدق نمی . ھفته وار و ماھانه انتخاب يک ماھه صورت گرفت

.کرد نظر به ماھيت دوره يی آنھا  
 

 دستيابی به مضامين رسانه ھا 
 

خصوص پروگرامھای تلويزيون  برای آزمايش پروژه صورت می گرفت که  وجه اشتراک برای روزنامه ھا وبه 
واين ھا . زيراکه تعداد زياد رسانه ھای مليتی را می توان از مراکز تجارتی مليتی به دست آورد.ضروری می بود

 پخش بسياری از پروگرام ھای راديو از مناطق مختلف انتريو.  توسط تحقيق گران از اين محالت دسياب گرديدند
ھمين گونه . و اينھا به ھدف از تحقيق ظبط گرديد .ميشوند که از طريق انترنيت نيز قابل دسترسی می باشد

و مضامين ويب سايت در .پروگرامھای تلويزيون از جا ھای مختلف شناسايی وبرای آزمايش استفاده گرديد
.صورت لزوم ديد چاپ شدند   

 
 

 رمزگذاری و جمع آوری اطالعات
 

صولی برای تحقيق توسط تحقيق کننده گان ومشکل توافق و سخت گيری خاص برای آزمايش تلويزيون رھبری ا
.راديو و روزنامه و مضامين ويب سايت صورت گرفت به شکل  ديده شود  

پژوھش گران می توانستند . تمام معلومات از طريق رمزگذاری ھا در اطالعات آماری برای تحقيق ترتيب داده شد
.واين زمان شدت کار پروژه بود.العات در چوکات رمز گذاری ھا را درج نمايند فقره اط14  

 
 

SPSS......استفاده تحقيق از 
 

و  Statistics Pakage For Social Science از پروژه تحقيقی استفاده برای بسته بندی آماری علوم اجتماعی
و اين کار . از جمع آوری اطالعات صورت گرفتتحقيق اطالعات پيشرفته  با شامل نمودن پروگرام نرم افزار بعد
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به شدت  )  SPSS(     از . را برای انجام دادن و تدوين اطالعات تحقيقی  آماری مستقيما  آسان و اماده می ساخت
تمام برای ساختن و توزيع و پخش فرکانس متغيرتحقيقی و کاوش ھای سراسی جدول بندی  برای تغير پذيری 

.استفاده به عمل آمد  
 

 دريافت ھای کيفی
 

اين روش ھا زمينه .مصاحبه ھا و کانون گروپ مذاکره کننده گان: از دو روش کيفی برای پروژه استفاده گرديد
.بينش بيشتر را برای بررسی وتماس گرفتن پژوھش گران با گرداننده گان  مضامين رسانه ھای مليتی فراھم نمود  

.دمند را در رابطه به پروژه ای کاری شان از اين جلسات فراھم آورندوآنھا توانستند معلومات بسيار مفيد و سو  
 

 
 کانون گروپ مذاکره کننده گان 

 
 اھداف کانون گروپ مذاکره کننده گان

 
تحقيق کننده  گان کانون گروپ مذاکره کننده گان توانستند که معلومات  دست اول در مورد عقايد اشخاص اقشار 

ه اين ترتيب شرکت کننده گان توانستند از دانش خاص خود برای اھميت معلومات و ب. مختلف را دريافت نمايند
و اين قدرت تحرک در مذاکرات سبب تشويق اشخاص برای جمع آوری معلوماتی .منابع و کاوش ھا استفاده نمايند

جمع آوری  اعضای کانون ضرورت به .که آنرا نمی توان در مصاحبه ھای يک با يک و چوکاتی انجام داد گرديد
 شخص تجاوز 10تعداد اعضاعی گروپ نبايد از .و مواظبت بسيار  برای اطمينان نماينده گان اقشار مختلف داشتنند

واين وظيفه مدير بود تا اعضای گروپ را با روح . مينمود تا ھر کدام فرصت کافی برای صحبت داشته باشند
ھدف خاص کانون مذاکره کننده گان برای اين . يدداشته وبرای جمع آوری و ومراقبت کردن بحث برخورد نما

.پروژه ھمانا تشويق اشتراک کننده گا ن برای جمع آوری مطالب ذيل بود  
 

برای خود و ديگر اعضای جامعه شان               ) کانادا (برای ضرورت معلومات  برای اقامت در   *      
ان به مواد الزم          برای دانستن شيوه رايج  رفتار و دست رسی آن  *      
.               اين که آنان چه کاستی ھا را در مضامين اقامت می بينند  *      

.        برگزيدن  طريقه وشيوه دستبابی به معلومات  *       
  اين فرصتی بود برای شناختن و افزونی رسانه ھا در تحقيق جا ھای مختلف       
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23.5%

26.5%

32.4%

17.6%

سن و سال کا نون گروپ مذاکره  کننده گان

50 - 59

40 - 49

30 - 39

18 - 29

n = 34
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8.8%

32.4%

38.2%

8.8%

11.8%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

امتناع نمود

$10,000 - <40,000

$40,000 - <75,000

$75,000 - <100,000

بيشتر از $100,000

ان     در امد فاميلی گروپ مذاکره کننده گ

n = 34

 
 
  
 

           سطح تحصيلی کانون گروپ مذاکره کننده گان

23.5%

44.1%

32.4%

مدرسه عالی

بدون ديپلم

تحصيالت عالی

n = 34
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 مشخصات مذاکره کننده گان 

 
 ده گروپ و مليت ھای مختلف نماينده گی ميکردند که ھمه در عرصه مطبوعات امتحان اشتراکنده گان جلسه از

 آنھا را 50% سال قرار داشتند و ) 59 الی 18(عضو بود که در بين سنين  ) 34(مجموع تمام اين اعضا .شده بودند
رجه ھای مختلف قرار گر چه از نظر درجات تحصيلی  درد.  ديگر آنرا مرد ھا تشکيل می دادند  50%  خانم ھا 

.داشتند اما بيشتر  آنھا درجات  کدر ھای پوھنتون  را دارا بودند  
 
 

 دريافت ھا
 

به شکل يک جلسه مقدماتی و ابتدايی قبل از  ) 2007(تمام اعضای گروپ تحقيق در يک جلسه واحد در مارچ 
سمی بود که برای مقد مه و طرح اين  يک نشست اکادميک و ر.تحقيق و گرفتن رسانه ھا  با ھم جمع شده بودند

قبل از  پردا ختن به بحث و مباحثه  مديران  و گرداننده گان . وتھداب يک  پژوھش دقيق و علمی صورت ميگرفت
جلسه  در مورد ماھيت  و چگونگی پروژه  به حاضرين  معلومات داده و ھمچنان به ھمه تفھيم شد که جلسات 

ھمچنان به آنھا اطمينان داده شد که نام ھا  و نظريات .گر نيز در جريان استمشابه در  عين مورد در شھر ھا ی دي
لذا ھمه ميتوانند به خاطر جمعی و آزادانه .  و عقايد تمام اعضا و افراد شامل اين پژوھش مخفی ومحفوظ ميباشد 

بندی ھای مختلف و اشتراک کننده گان حاضر در مجلس از دسته . بدون کدام ترس و اضطراب ابراز  نظر نمايند
اين نشست تقريبا دو ساعت ادامه داشت .برای اقامت که دراين پروژه  صورت خواھد گرفت آگاھی حاصل نمودند

.و نتايج ارزنده و مھم را به بار آورد  
 

يکی از اعضا گفت .  در گروپ ھای مختلف مليتی شھر ھا نظريات باھم مشابه و بعضی ديگر کامال متفاوت  بود 
پس چه چيز برابر ذوق معلومات مليتی ."  ھا ی مليتی  اکثرا موضوعات  فرھنگی را بازگو می کنند که رسانه

را ) به چی  ضرورت داری که زنده بمانی؟(  درآن وجود دارد؟ و آنھا ھيچگاه  معلومات کافی و ضروری  مثل
 است تا معلومات اساسی و که اين مسوليت  رسانه ھا و مطبوعات" يک عضو ديگر ادعا کرد . ارايه نمی کنند

".ضروری  را به مھاجرين تازه وارد  ارايه کنند  
 تماما مباحثات و مشاجرات واضحا تاکيد بر  اھميت و ضرورت  ارايه  معلومات  برای چگونگی  استقرار نمودن 

رب از يک شخص که اين تجا. در آنجا تجارب مختلف وبی نھايت زياد موجود بود.  در کاناد تاکيد داشت) اقامت ( 
.تا به شخصی ديگر و حتی ميان دو شخص که در عين زمان به کانادا آمده بودند تفاوت داشت  

 
 

 ضرورت ھای  معلومات
 

اعضای گروپ در مورد انواع متعدد  ضرورت ھای مشخص و اساسی معلومات اقامت  صحبت کردند که  اين ھا 
:از جمله ضروری تر بودند   

 
  مشکالت بزرگ  برای به دست آوردن معلومات برای کاريابی و سازش با محيط کانادايی  تازه واردين با   *  

.         بدون دانستن انگليسی کافی مواجه ميشوند  
).اگر تحصيالت بيشتر ضرورت باشد( معموال در اعالنات  کار يابی  و استخدام گفته نميشود *       
تن به مشکالت روانی  حساسيت شديد دارند و آنرا يک نوع ننگ      اکثريت انجمن ھا  در مورد تماس گرف *     

.از خود تمايل نشان نمی دھند, از اين رو رسانه ھا در اين مورد,          می پندارند   
زيرا بعضی .يکنوع ضرورت احساس ميشود برای فھميدن  موضوعات که سالخورده گان  را متاثر ميسازد  *     

      فکر ميکنند از نظر فرھنگ آنھا  قابل قبول نيست تا سالخورده گان شان در اماکن مخصوص  ھا         انجمن
        زات و تسھيالتکه برای شان ده گی کرده و از امکانات و امتياومشخص  که برای آنھا وجود دارد زن          
.است  استفاده نمايند موجود          
مشکالت فراوان دارند )  CPP(  و    )OAS(    فواييد مردم در فھميدن معنی و*         

معلومات برای مشتری ھای مھاجر تازه وارد  بايد دقيقا (  مطابق به نظر يک اشتراک کننده در جلسه اوتاوا   *    
).در کجا و چگونه ميتوانند يک جنس مورد  ضرورت خود را بدست بياورند(ارايه شود  بطور مثال             
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 مشکالت  و  کاستی ھا
 

  زبان منحيث  کليد اساسی  مشکالت و موانع  برای عده زياد مردم شناخته شده که  به تعقيب آن موجوديت   *     
.درجات مختلف سواد در بين شان ميباشد            
"يک مانع عمده مساله زبان و فرھنگ است" *        
      اظھار نمودند که مھارت ھای شخصی آنان در رابطه  به دسيابی به تعداد زيادی از اشتراک کننده گان  *      
          معلومات آنان ضرور نيست توسط تمام اعضای جامعه و توانايی آنان برای گشودن پيچيده گی ھای          
.معلومات تکرار گردد           
  قتی می توانند زياد موثر باشند که زياد تر به شکل تعدای ھم گفتند که عامل با لقوه دولت  ويب سايت ھا و  *     

.دوستانه باشند            
واردين نداستن و آگاھی وقتی مساله معلومات برای اقامت به ميان می آيد يکی از مشکالت خيلی عمده تازه  *      
سيار به زودی توسط     رو باز اين . است) وغيره...حقوق و مسوليت ( موردچيز ھای خيلی ساده مثل   در         
جامعه خود آنان درمورد قوانين در کانادا دروغ گفته شده و بر حقوق آنان تجاوز صورت می        اعضای         

.          گيرد  
ت بود که شخصی با          يک شکايت ديگر در مورد دستبابی و تماس غير آسان به معلومات برای اقام         *

                       .                .  گفت برای دست يابی به معلومات بايد به شکل مستقالنه عمل نمودشکايت         
              

ما خيلی خوشبخت بوديم که پدرم می توانست انگليسی صحبت کند , وقتی ما به کانادا آمديم :  کسی ھم گفت *      
زياد مواجه می شديممشکالت            در غير آن ما به  

  تعداد زيادی مردم به خصوص سالمندان دوست ندارند از انترنيت استفاده نمايند آنان ترجيح می دھند در . *       
.برابر ھم صحبت نمايند             
             ) GTA( به شکل خيلی محدود معلومات محلی  برای اقامت در رسانه ھای مليتی غير از حوزه  *       
.موجود است            
."تعداد زياد مردم به رسانه ھای تورانتو اتکا ميکنند" قرار اظھار اشتراک کننده تميل در اوتاوا  *        
.گروپ مھاجرين اوتاوا ھمچنان به رسانه ھای مونتريال اتکا می نمايند *        
.متکی اند ) Detroit(گروپ ھای ونذر به رسانه ھای تورانتو و حوزه  *        
.اند ) GTA( مھاجرين سد بری متکی به رسانه ھای   *        
.شنيده و معلومات دارند  ) ca . 211(   تعداد بسيار کم مردم در گروپ ھای مختلف در باره  *        
.در اين جا بعضی شکايات اظھار شده در مورد منابع معلوماتی دولت وجود دارد که قرار ذيل است *        

 
ضرورت برای خدمات  بھتر برای اعالنات  به صورت عموم                                               -                 
اشخاص است قرار توزيع دو اشتراک             مشکل ندانستن زبان ھای انگليسی و فرانسوی برای-                 

  ).Org. Settlement.   (                           کننده متن
        معلومات با معيار معين وجود ندارد اگر شخصی سه بار تماس بگيرد سه جواب مختلف        -                 

.دريافت می کند که اين خود سبب پريشانی و نااميدی می شود                            
ی خود کار خيلی موثر نيست و انتخاب فھرست ھا واضح و روشن جلوه سيستم ھای ماشين ھا       -                 

.نمی کند از اين رو پرسش ھا به  فھرست انتخاب شده صدق نمی کند                            
.يک آرزوی بزرگ صحبت با کسی توسط دستگاه ھای خود کار به نا اميدی مبدل ميشود       -                   

        آرزوی شناختن شخصی که می خواھند با او صحبت نمايند به بھانه انيکه بعد تر تماس         -                 
.   به مايوسی مبدل ميشود,بگيريد ويا مراجعه به منابع ديگر برای معلومات                            

.                               ی  برای تيلفون اداره مھاجرين دقيقه ي20 الی 15انتظار بسيار زياد         -                 
  

                   يکی که مواد " کسی ھم گفت که يک دفتر بسيار خورد مھاجرين در سد بری وجود داشت        *  
يلی               خيلی ناچيز و دوم که ساعات کاری خيلی محدود داشت از اين رو ميتوان گفت که خ  الزم            

اين اولين باری است که من در باره دفتر چيزی                : و شرکت کننده ديگر گفت ."بود کفايت              بی
  .                                                                                       شنوم             می
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 تلويزيون:
 
 

    .گروپ کانون مذاکره کننده گان گفتند که اين ھا برنامه ھای اصلی  مليتی و ستاليت را تماشا می کنند         *  
    

. اشاره نمودندTV(  CITY  TV 1( و   )  1OMN(تعداد زياد  برنامه ھای  مليتی     *           
            در اوتاوا ونزر و سد بری وجود دارد برنامه ھای متوسط تلويزيونی  برای گروپ ھای مليتی    *         

.و دليل آن ھم کمبود داشتن اعالنات ميباشد.               
  حتی در کانال ھای عمومی کانادا تالش ھای برای ايجاد پروگرام ھای جامعه يی در شھر ھای کوچک    *        

  ويزيون فيرچايلد اخبار ھا نکانگ و کنتونيز و ماندورين   تل: "نماينده چينی در ونذر گفت.وجود ندارد              
.اخبار جھانی را پخش می کند و چيز خاصی برای چينيھا در آن وجود ندارد               
    مضامين تلويزيون محلی " قراريکه معلوم گرديد جامعه پرتگالی يگانه انجمن است که دست رسی به   *         
برنامه گفت و شنود پرتگالی را در سرتاسر جنوب غرب   )COGECO  CABLE( 11کانال   "رددا               
.پخش ميکند انتريو                  
 )   DIGITAL TV(  ساعته 24مردم برنامه ھای 70%  تا 60: " شرکت کننده تميل در اوتاوا گفت    *         
        .تلويزيون تميل که از تورانتو پخش ميشود مينگرندو  ) BELL( و   )ROGERS(  در  را             
  ودر قسمت پروگرام ھای آزمايشی اشتيشن ھای تورانتو بايد گفت دلگرمی بسيار زياد به پخش نشرات   *         
   که خيلی کم ممکن است که معلومات   . سرزمين آبايی و جماعت يھوديان توسط ستاليت وجود دارد               

.                 برای اقامت در کانادا را در اين گونه پروگرام ھا به دست آورد  
  حتی در کانال ھای برنامه ھای کانادايی ھم  معلومات برای اقامت وجود , مطابق به پرسش يکی گفت   *         

.در اسپانيوی)  CNN(  و) SOAP OPERAS( فقط تنھا   ندارد                
     که از طريق ستاليت پخش    )Gente da Nossa(   پروگرام  : به اين ترتيب نماينده پرتگالی گفت           * 

.می شود دارای مطالب مثل تعليم و تربيه  مسکن يابی ومشورت ھای حقوقی  می باشد           
                  )BET: (  به ھمين گونه نماينده افريقايی گفت   *         

      Black Entertainment Television a specialty service from the USA   
      که يک سرويس ويژه    آمريکايی است  که بعضی اوقات  پروگرام ھای را برای کانادا   در موارد              
      انتشار ميدھدAIDSموضوعات مباحثوی در موارد مثل   مذاھب و            

 مردم افغان کار می کنند و ما زياد تر تلويزيون خبری را و 70: "%  شرکت کننده افغان در مباحثه گفت        *   
  اخبار با تصاوير زيرا ما , تلويز يون از طريق ماھواره ھر روز اخبار دارد.ويب سايت ھا را مينگريم              

."دری فارسی نياز داريمواقعا به اخبار کشور خود به زبان                  
      قرار گفته او تعداد زياد افغانھا ".من می خواستم کاری بيابم ولی انگليسی ام خوب نيست " او گفت  *           
.را به طور تکرار مينگرند) اصلی ( آموختن انگليسی   تلويزيون  برای                 

      صورت در بسياری پروگرام ھای افغانی مضامينی در مورد يک شرکت کننده ديگر گفت که به ھر    *       
.يابی و کاريابی وجود دارد  مسکن                
      امين در مورد اقامت در ضبرنامه است که توسط  يک مرد افغان ساخته ميشود که م) افغان ھنداره( *          
. تشريح می کندبه شکل منظمرا )کانادا(                
 افغان  ھنداره و   طريق افغانن انگليسی را ازبيننده گان افغان می توانند که معلومات برای آموزش زبا*           
                 غز کسب نمايند            
 من ھيچ گاھی يک اعالن تلويزيونی را که برای مردم آگاھی داده باشد که از : يک افريقايی غربی گفت *          

.ويب سايت خاص آنھا می توانند که معلومات برای اقامت را دريافت کنند نديده ام يک               
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 راديو:
 

قراريکه معلوم گرديد زمينه  پروگرام ھای محلی مورد پسند زياد تر از    جواب ھا نشان داد که در آنجا   *        
      .              تلويزيون وجود دارد

.   به استيشن ھای مختلف راديويی اشاره نمودGTAنماينده               *    
)              CHIN ,CRIB ,CMR,CHKT(  
         CJAM , ونذر, CHOU, وCKCU,)اوتاوا )  ( CHIN(اوتاوا دارای پروگرام ھای مليتی       *          

.                                                          داردCKLU -که دارای کمترين شانس در –               و سد بری 
البته به خاطر کمبود پولی و   ,  در اين جا به مقدار زياد تغيرو تبديل در شھر ھای کوچک وجود دارد            *  

    .               کمک وھمکاری اشخاص داوطلب 
که    ) CJAM(  نذر شکايت در مورد تغيرات فھرست زمانی  کانال در تعدای از شرکت کننده گان و     *        

 مجبور می کند داشتند  واين مشکالت نداشتن وقت معين برنامه ھا آنان   ھاپروگرام                 آنھا را به نشنيدن
    که در گذشته در "  VIBES  ISLAND "نماينده کربين در مورد .                را خيلی  ناراحت نموده است 

 بعد از ظھر در    2الی 12 بعد  از ظھر به نشر می رسيد  تبديل شد به 5   الی 2 روز ھای پنج شنبه                
                                      .از سبب   وقت آن  آنرا شنيده نمی تواند.شنبه    ھای پنج   روز             
معلومات برای اقامت . ر ھای کوچک پروگرام ھای معين شامل موسيقی و سرگرمی ھا ميباشد در شھ       *      

     .در رويداد ھای انجمن و اخبار انجمن شامل می باشد) کانادا(  در                
 که   برنامه در ونذر می باشد  تنھا)A MANH    COFE  DE(  "مضامين : نماينده پرتگالی گفت        *      

".تر موسيقی وبعضی اخبار انجمن و گزارش ھای انجمن را نشر می کند                زياد  
    "CJAM"  -"TALK RADIO" نماينده عرب ا ظھار نمود که پروگرام ھای انجمن آنان زياد تر       *       

.و مذھب ميباشد,  درمورد سياست                   
 ساعت در روز به 5  پروگرامھا به زبان عربی برای DETROITانتخاب آنسوی بحر      در اين جا         *      

.                                        عراقی اردنی و فلسطينی و غيره در مضامين کانادايی وجود دارد                 
اديو معلومات جديد برای کارو مھاجرت اين ر" اين که    "WNZK,  صحبت کننده روسی با اشاره به   *          

." ولی دارای اخبار ونذر نمی باشد,   را تھيه ميکند                 
                    24  آنھا حد اقل دو استيشن.  ا نجمن تميل در حوزه عظيم تورانتو ھمچنان نشرات دارند         *   

    استيشن  ھای راديو کانادايی.  آنان به راديو شده است  شدن تادکه سبب مع.  دارند)CSMO(ساعته                
.مربوط تميل است آن   فيصدCMR(    % 60  (  دين فرھنگی چن                 

  ) کانادا(  ولی دارای دارای مقداری معلومات برای اقامت در   Sri  lankaمعلومات اکثرا در مورد       *        
                  )Specifecally  in Add  ( ميباشد.  

 زياد مکمل "    از طريق انترنت اشاره نمود که مضامين آن CMRنما ينده تميل در جای ديگر به           *       
                 "نيست                

. نشر ميشودCMRپروگرام ھا برای گروپ ھای مليتی ديگر نيز از طريق      *          
         سپورت و رويداد ھای انجمن و غيره " مجود است CIRB و CHINپروگرام ھای پرتگالی نيز      *       

که ھر دو دارای اخبار يک ساعته و دارای تيلفون در برنامه که اکثرا در باره معلومات برای اقامت در               
    ." ميباشد )کانادا             ( 

         Fairchild International( ) CHKT (1430 (مباحثه کننده افغان در مورد پروگرام ھای        *        
     تروتازه که شامل موسيقی و جريانات متداول و راديوی سباوون دارای برنامه ھفته وار در مورد "               
.ه نمود اشارميباشد" شما و کانادا"در کانادا  اقامت                  
   که دارای برنامه از طرف شام ھا    Urban Radio 93.5 flowو اشتراک کننده کربين با اشاره به   *          

                          ." مضامين در مورد اقامت است ميباشد پاسخ  ارئه نمود ودارای              
   نشرات چينی دارند  که آنھا شامل GTA تعداد استيشن ھا در مذاکره کننده چينی گفت از آنجاييکه يک *          

مضامين زياد راجع به صحت نسبت به .تمام معلومات در باره تمام دسته بندی ھا به جزصحت می باشد              
              ) ETC..... SUICIDE,MENTAL HEALTHJ.....(  فرھنگ نشر نمشود تغير                  

 راديو زبان فرانسوی دارای          )VOCES LATINAS 1610 )  CHHI نماينده اسپانيوی گفت           *  
رام ھای به زبان غير رسمی    انجمن و رويداد ھا در مورد انجمن  آنھا ھمچنان دارای پروگ    مضامين             

    . ميباشند             نيز 
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     ھا در ويب سايت ھا نيز موجود می باشد و اشتراک کننده گان افزودند که آنھا به آن تعداد زياد اسيشن*          
. دسترسی دارند              

 
       

 روز نامه ھا: 
 
 

     *       GTA   باشد  بيشترين روزنامه ھای مليتی را دارا می نسبت تمام رسانه ھای ديگر                      
    که او خود موسس يکی از روزنامه ھا برای انجمن افغانھا می  ,  GTAرکت کننده افغانھا در        ش*          

واکثرا مقاالتی در باره رويدادھا , او  ھميشه توجه کرده است تا در مورد انجمن در کانادا,   باشد گفت                
 نامرده عمدا از نشر سياست و اخبار در باره     بگنجانداقامت را در نشريه اش و موضوعات برای                  

دوزبان رسمی افغان ھا و             . ( نشريه او به سه زبان به نشر می رسد. ابا می ورزد ) وطنش             (    
) .               انگليسی  

  ان دارای معلومات برای مسکن يابی و کار   قرار گفته مباحثه کننده ديگر افغان روز نامه ھای چاپی آن*          
.بوده  وآنرا  بيشتر ميتوان به گونه اعالنات دريافت نمود, يابی                  

         روزنامه افغانھا به نام آشيان دارای بيشترين مطالب در باره دسته بندی ھا ی .    قراريکه گفته شد *         
. اقامت می باشدمعلومات برای                 

       "  است  GTA که بزرگترين نشريه چاپی کربين در     SHARA MAGAZINE, مجله شارا *            
               ولی دارای مقاالت ناب برای روزنامه می باشد, امين در مورد اقامت نبوده دارای مض               
            سال از نشرات آن ميگذرد 40 که بيشتر از  است EL POPULAR يک روزنامه اسپانيوی,   *          

 .ودارای بخش ھای خاص و معلومات برای اقامت می باشد.تورانتو ميباشد نشريه در شھر                 وبزرگترين
    
   *          "   Muzhakkam   and  Thamilar  Ulaga" بزرگترين نشريه چاپی تميل در تورانتو               

.      اخبار از سريالنکا را دارا بودهکه احاطه کننده موضوعات مختلف ازخدمات کار يابی تا .ميباشد                 
."نشريه دربرگيرنده تعداد زياد دسته بندی ھای اين پروژه ميباشد               واين   

   *            SINGTAO   AND  MINGPAO "  گترين روزنامه قابل دست رسی در تورانتو اين ھا بزر   
               ولی نه به اندازه مقدار نشريه ھای ,اين ھا داری بعضی  معلومات  برای اقامت ھستند.است               
     در اين جا ھمچنان روزنامه ھای رايگان ديگر که دارای معلومات بيشتر برای اقامت می .کوچکتر               
وآن ھارا     .اکثرا در ھفته يک بار  وماھانه به  شيوه خيلی دوستانه به نشر می رسد . ارد باشد وجود د              
."کتابخانه ھا و مراکز انجمن می توان دريافت  در مغازه ھا                

.مايت مالی روز نامه ھا ندارند   بسياری از انجمن ھای شھر ھای ديگر دارای اعالنات کافی  برای ح*             
و ,    تعدادزياد گروپ ھای مليتی در اتاوا به نشرات چاپی درحوزه عظيم تورانتو و مونتريال اتکا دارند*           

.تاوا نيز دريافت می کنندوو اعالنات از ا                 يک تعدادآنھا مقاله ھا  
         ونذر , تعداد زياد روزنامه ھا از تورانتو می آيد : " در مجلس گفت     نماينده چينی شرکت کننده *           

ودارای اخبار و رويداد ھای , دارای يک تعداد اندک روزنامه ھا بوده که اکثر آنھا برای اعالنات است                
 اخبار در مورد کانادا در آن       آنھا ھمچنان اخبار کشور چين ومقذار بسيار کم.باشد                جاری روز نمی

     .                را در آن به نشر می رسانند
         *   ews N  Sankofa       تا ھنوز ھم در ونذر نشر ميشود که داری اخبار انجمن ھای افريقايی و کربين 

.               ميباشد  
روزنامه يی برای انجمن کربين وجود نداشت از اين رو از    " ا    نماينده کربين در ونذر گفت دراين ج*           

                Wind sor  Star  برای  اخبار عمومی استفاده می کرديم به ھر صورت او افزود که اعالتات         
                        .به   نشر ميرسد  Churches  محلی انجمن از  طريق خبر نامه چاپی               

 
         , مصاحبه ھای " مباحثه کننده عرب در شھر ونذر گفت که او عھده دار يک نشريه که دارای             *   

      بوده ولی در اثر مشکالت پولی از 2005 الی 2002درمورد شرح برگذاری عروسی ھا از سال                 
." بوده است,باز مانده  ادامه نشرات                   

 در مغازه ھای عربی برای  ھايک تعداد از روزنامه"    ويکی ديگر از اشتراک کننده گان عرب گفت *            
دو تا سه نشزيه از تورانتو و تعداد   , خريداری قابل دستيابی است که دو تا سه نشريه از مونتريال                    
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که آنھا اخبار عمومی مھاجرين عرب در کانادا را دارا می باشند ولی نه به .يکا می آيدآمر  از   چند ھم              
."صورت خاص درمورد ونذر                   

  سال قبل يک نشريه کوچک در شھر 18 الی 17تقريبا "    قرار گفته اشتراک کننده پرتگالی در ونذر *            
الی يک گروپ کوچک به فعاليت آغاز نمود ونشرات آن برای دو سال ادامه داشت ونذر به ھمکاری م                

."ولی در اثر نبود پول از نشر باز ماند                   
   *           SWNE ESEGUTROP THE   ,و شامل      ,  لندن  انتريو به نشر می رسد در خارج از         

  ھر شھر دارای يک خبرنگار  برای گزارش  که .اسر جنوب غرب انتريو ميباشد انجمن از سرتاخبار               
                                                                      .ھا به مدير مسوول در لندن می باشد               

    امه  که شامل معلومات برای اقامت در اين جا روزن"    اشتراک کننده روسی خاطر نشان نمود که *             
ولی بيشتر  در مورد زبان و  , يک نشريه در تورانتو وجود دارد . باشد در شھر ونذر وجود نداشت                  
."نسبت به رويدادھای جاری و معلومات برای اقامت انجمن, ترجمه است                    

  ھایو از روزنامه , در اوتاوا گفت من در گذشته در مکسيکو ژورنا ليست بودم  جوابگوی  اسپانيوی *             
      زبان اسپانيوی استفاده نميکنم به سبب طرز نوشتار نادرست و به خاطر سودمند نبودن معلومات                  

آنھا                   
.خودش می کوشد"  علومات از شھر مکسيکو م" ھمچنان عالوه نمود که برای دريافت او   *              

          يک خانم جميکن در يک صالون زيبايی موی يک "     جواب دھنده کربين در شھر اوتاوا گفت *           
   جميکا نشرميشود مراجعه نمود , او به نشريه گلندر که در کنگتستون "  روزنامه را به دست آورد                  

.وقتی درمورد روزنامه محلی پرسيد دراين مورد چيزی دسياب نکرد.                 
   تعدادی از اعضای کانون مذاکره کننده گان در چھار شھر با يک نمبرخيلی بزرگ اعالنات برخوردند *           

.که مربوط انجمن ھای روزنامه ھايود                  
ار خوب در مورد مضامين روزنامه ھای اصلی و دست يابی به آنان برای         دراين جا نظريات بسي*            

.مجود است                   اقامت  
      اظھار نمود که رسانه ھای اصلی دارای معلومات مھاجرت نمی GTA   يک جوابگو تميل در    *             

."مورد انجمن شما وجود داشته باشدمگر  تا زمانيکه يک خبر بد در " باشند                   
            را بخاطر  TORONTO  STAR   THE   چندين نفر ار اشتراک کننده گان گفتند که آنھا *             

                         ندارند مضامين برای مھاجرت دوست                
 گفتند که ما فکر ميکنيم که يک بخش ازروزنامه     GTA اشتراک کننده گان به صورت عموم  در   *             

موضوعات مھاجرين حرف                      ھای اصلی استيم  در محيط کانادايی زيرا اين نشريه   اکثرا در مورد
.باره مھاجرين                  ميزند نه در موارد منفی در  

 برای  the windsor star    THE WINDSOR STARه خواندن    تعدادی از باشنده گان ونذر ب*            
                                     کردند                  دريافت اخبار عمومی اشاره 

   ومنابع روزنامه ھای اصلی توسط جواب دھنده سد بری*            
NORTHERN  LIFE , Le Voyageur,The Sudbury Star, 

  .معرفی گرديد                 
 

                                                
 ويب سايت:

 
 

 به شمول آنھای که برای , در اين جا ويب سايت ھای مختلف گروپ ھای مليتی در انتريو موجود است        *     
. کارميکنندوکانون ھا وانجمن ھا, نشرات چاپی و راديو ھا و تجارت مليتی                  

.تعداد زياد مردم به راديو ھا از طريق انترنت دست يابی دارند      *        
   وتمام معلومات وی از طريق ,يک جوابگوی اسپانيوی گفت او ھيچ گاھی به راديو گوش فرانمی دھد     *        

.انترنيت فراھم است                
آنھا از انترنت برای ارتباط داشتن با کشور آبايی      : ره کننده گان گفتند يک تعداداشخاص کانون مذاک          *  

درمورد افغانھا که اکثرا از شرح ويژه ويب       ,بگونه مثال , .و جمعيت پراگنده شان  استفاده می کنند              
.فارسی دری استفاده ميکنند زبان   بهBBC              سايت    
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     وھميگونه اشتراک کننده سومالی افزود که او ھم با رسانه ھای سومالی درکانادا آشنا نبود واز ويب    *         
.سايت و تلويزيون ماھواره برای اخذ معلومات  اخبار در مورد کشورش استفاده ميکرده است                 

      به اين عقيده اند که برای نشرات  گروپ ھای تعداد زياد مباحثه کننده گان در مجلس, با وجود اين       *       
. شان در کانادا از ويب سايت ھااستفاده می کنند  مليتی                 

            يک ويب سايت افغانھا در اوتاوا برای سطح آگاھی مردم در مورد رخدادھای افغانستان وبرای *          
.ياز به کمک در کانادا دارند و نيز تازه واردين خدمت می کندجمعيت افغانھا ی که ن                 

ويب سايت ھا دارای معلومات بسيار "    يک اشتراک کننده کربين در باره ويب سايت ھا چنين گفت که  *          
.ی باشددارا م" رخداد ھا وغيره , زياد در مورد  کربين و افريقايی تحت عناوين مثل کاريابی                   

     وپيوند ھای مختلف آن با رسانه ھای کانادايی "    يک جوابگوی اسپانيوی در مورد زبان اسپانيوی  *           
.وھمچنان ترجمه معلومات برای اقامت از طرف دولت  اشاره نمود                  

    اره سياست و اوضاع در سريالنکا می درب"    و اشتراکننده تميل يک ويب سايت را معرفی نمود که  *          
.واين ويب سايت ھمچنان دارای معلومات برای اقامت نيز ميباشد.باشد                  

       وقتی وی سوال درمورد زنده گی در کانادا ميداشت به ويب سايت ,    يک جوابگوی روسی گفت  *           
و اين ويب ." کسانی برايت جواب ميدھند,فقد چند سوال نوشته کن " ميکرد روسی در اوتاوا مراجعه                 
.صحت نيز ميباشد که خيلی مفيد است, سايت ھمچنان دارای بخش بسيار زياد اعالنات و                    

    ومات ھرگاه او در سدد يابش يک معل,     يک مباحثه کننده عرب که خود دانش آموز است چنين گفت *          
       اتکا نميکند بلکه در ويب سايت ) ترجمه (خاص ميباشد مثل تعليم و تربيه و و مسکن يابی او به                  
.مخصوص دانشگاه مراجعه می نمايد                   

          وی   ",د   شرکت کننده کربين افزود وقتی می خواھد در مورد خدمات حقوقی و اعالنات بدان *             
."زيادتر اوقات پژوھش در ويب سايت انجام ميدھد ويا از دوستان خودش ميپرسد                  

     بسيار آسان است که از انترنيت معلومات بدست بياوريم  فقد با يک " ويک جوابگی روسی گفت     *           
."ی ميسر استتماس به ھر چه ضرورت داشته باش                   

  يک تعداد از اشتراک کننده گان کانون مذاکره کننده گان خويشتن را برای تحقيق منابع معلومات        *            
.اصلی راحت احساس ميکنند                     برای اقامت در رسانه ھای  

ابع  اند که در رابطه  با مضامين  من) CA.51.WWW (  و   ) CA.211. WWW(   ما اينرا گفتيم  *           
                کرده ميتواند                   اقامت کمک

 يک شرکت کننده اسپانيوی گفت بيشترين معلومات را وی در رابطه به اقامت در کانادا از ويب سايت            *   
.دولت گرفته است                   

     ويب سايت )CA.GC.CIC.WWW (کانون مذاکره کننده گان سد بری با اين     اکثريت اعضای  *           
. در اين  باره نمی دانستندORG.SETTTLEMENTآشنايی داشتند ولی درمورد                       
      بعضی. "  ديدن ميکند CICشرکت کننده عرب در سد بری گفت که او ھمه وقت از ويب سايت     *            
     ولی زياد تر برای  تکميل نمودن فھرست , ھا برای مالقات و برای دانستن دفاتر نا آشنا ونو  وقت                
                    آن مراجعه می کنم پروسه  کاری ام به                
     من در , فای وظيفه است گفت اشتراک کننده  ديگر اسپانيوی که در يک دفتر بين الملی مشغول اي      *         

. استفاده نمايم ORG.SETTLEMENT  ارتباط به کارم می خواستم که                   
   يک تعداد از باشنده گان ونذر خاطر نشان نمودند که پيام ھای زياد برای معلومات انجمن وموضوعات  *          

.از انترنت استفاده صورت ميگيردديگر مثل سرمايه گذاری موتر                   
.در اين جا يک تعداد مشکالت در مورد استفاده از انتر نيت نيز وجود دارد,    به ھر صورت *             
    يک مباحثه کننده افريقايی در شھر ونذر در باره معلومات برای اقامت به   سايت دولت                    *         

       .       CA.CANADA.WWW.واين  سايت ھای عمومی کمی از ضرورت خاص     ."  مراجعه می کند
  وھمينگونه اشتراک کننده کربين ھم  از منابع انتر نيت ." نجمن افريقايی در شھر ونذر دور تر است ا               

                "اشتشھر ونذر برای انجمن شان آگاھی ند    ORG.SETTLEMENT.WWW  در                 
            

    ولی چيزی ,  معلومات مفيد دارد ORG.SETTLEMENT.WWW." مذاکره کننده عرب گفت                 
, ھميشه برای آگھی آماده نيست ) ونذر (مذاکره ويب سايت . خاصی در رابطه به انجمن ونذر ندارد                  

."وقات تحت آماده سازی قرار دارد واز اين رو ھميشه قابل دسيابی نمی باشدوبعضی ا                     
      زيرا  به طور , برای رفتن به ويب سايت دولت بايد از مھارت ھای خاص عملی برخورداربود    "  *         

"باور نکردنی مشکالت دارد و بايد واقعا ھر سطر را خواند                    
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ويب سايت دولت کانادا سودمند است ولی بايد که شخص در زمينه از تجربه خوب برای دستيابی به "      *         
.آن برخوردار باشد                  

  من گاه گاھی از اين ويب سايت استفاده می کنم ولی بايد قادر بود که معنی ھر سطر را بدانی ويا "             *   
                         " باشد که برايت توزيع و تشريح نمايدکسی                  

" استفاده از انترنيت مورد عالقه ھمه است ولی اگر انگليسی ندانی  چه بايد کرد؟  "           *      
 تعداد " در حاليکه دراين جا ,    و شرکت کننده پرتگالی که در سنين باال تر از پنجاه قرار داشت گفت          *    

                    من از آنھا استفاده نه کرده ام" زياد ويب سايت ھا موجود بود                 
و   ,    و شرکت کننده افريقايی غربی گفت که وی بيشترين معلومات را از دوستانش و اقاربش ميگيرد *           

. ی کندويب سايت دولت استفاده م                  واقعا از  
                    و   ) WORKPOLIS  (  نماينده ويب سايت اصلی خاطر نشان نمود که مباحثه در    *            

  )                   CA.GC.JOBBANK   ( موجود است                            
 
 
 
 

 منابع ديگر معلومات برای اقامت در (کانادا)
 
 

     ام کانون گروپ مذاکره کننده گان براين تاکيد د اشتند که فاميل و دوستان منابع اصلی برای اخذ   تم    *        
.مقدم تر از ھمه قرار دارند,معلومات  برای اقامت                    

وتجارت    , نماينده ھای واقعی دارايی وامالک  , مساجد,کليسا ھا , کانون ھا , ن ھا انجم,   شرکت ھا      *       
واين ھا     . از جمله منابع مھم ديگر استند )   به خصوص مغازه ھای خوراکه فروشی (مليتی                   ھای 

.توزيع و پخش نشرات چاپی و ديگر رسانه ھا را انجام می دھند                  ھمچنان  
 آن , مردم اکثرا برای سپورت گرد ھم جمع می شوند . بزرگ اند  کانون ھا ی انجمن ھای پرتگالی  ,,     *        

    واردين  با تبادله نظريات و مشورت ھای سودمند ابراز ھمياری    ھا ھمچنان برای حمايت از تازه                
                  "مينمايند                

                      ھيه مضامين کمک کننده مثل        مرکز انجمن عربی توسط  سرمايه دولت برای ت   "  *         
                  TRANSLATION SERVISES ,ASSISTANCE WITH FORMS,INCOME TA,  

                                                                           وغيره برای اقامت تمويل می گردد               
."انجمن عرب در شھر اوتاوا خيلی بزرگ است وآنھا ھم ديگر را کمک می کنند   "        *        
    درجايکه گروپ ھای مليتی به طور جداگانه به شکل قوی يک انجمن ظاھرشده نمی ,    در سد بری  *           

.ه گونه مھم ظاھر می شوندتوانند مراکز انجمن ھای چندين فرھنگی مراکز خدمات مھاجرين ب                   
.ميباشد" تھيه کننده حدود معين معلومات مفيد "    موسسه ھای قانونی مھاجرين   *            
      مردم به رستورانت ھا برای دانستن شايعات و "    يک شرکت کننده پرتگالی در اوتاوا چنين گفت   *          

اين است    ) به زبان پرتگالی ( يکی از طريقه ھای اينکه چه ميگذرد , د خبرھای جاری روز ميرون                 
.به شکل دوامدار پخش می شود                 و در اين جا ھا تلويزيون  

    در اين جا کمبود زياد معلومات در شھر سد "    يک مباحثه کننده عرب اين را خاطر نشان نمود که  *           
           مدارک که , تازه واردين به  مجرد رسيدن به سرحد " وی اضافه نمود که ." بری وجود دارد                
.حقوق دان و داکتر وغيره را به دست می آورند, پيدا کردن, معلومات سودمند را مثل                  

      در " ال بود به کانادا آمده است گفتزمانيکه خورد س,     يک اشترا کننده عرب در مباحثه اوتاوا   *           
            گذشته ھا رسانه ھا بسيار زياد قابل دست رسی نبود از اين رو پدر من از                                        

)                  YELLOW AND WHITE PAGES ( استفاده ميکرد "  
  برای آن ھای که زبان انگليسی را تمام نکرده , به ھر صورت, ته ھا افزود    اين خانم پيوسته به گذش  *          

   بسيار مشکل است يگانه منبع ديگر برای آنان ھمانا , اند و خوب انگليسی صحبت کرده نمی توانند                  
   او ." ت از کسی کمک بگيرند مغازه ھای مواد خوراکی است  که آنان می توانند برای اخذ معلوما                  
.ھمچنان از سفارت کبرای سوريه در اوتاوا نيز نام برد                    

  چندين تن از اشترا کننده گان در اوتاوا در رابطه به سفارت کبرای کشور ھای شان نظريات شان را   *            
.ارايه کردند                    
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     دارای بخش معلوماتی درمورد " ه کننده اسپانيوی اظھار داشت که سفارت کبرای مکزيک مذاکر        *       
.انجمن  اوتاوا در  ويب سايت مربوط خويش ميباشد                     

به نظر نمی رسد که سفارتخانه ھا دارای معلومات زياد در شھر ھای کوچک انتريو ,    به ھر صورت    *         
             داشته باشند                   

        يک تعداد بسيار کم از کانون مذاکره کننده گان در نقاط مختلف در مورد تيلفون انجمن معلومات    *          
.  زبان مختلف و يا مجله کانادايی ھای تازه وارد می دانستند211برای                    

اين دفاتر برای آنان سيمينار ھا را در .  مھاجرين چينی در دفاتر دولتی مراجعه می کنند تعداد زياد   "    *         
      ودارای صحبت کننده گان دو زبان , نظر ميگيرند و برای حل مشکالت اسناد شان کمک ميکنند                  
.کانتونيز و ماندورين ميباشد                    

فرا گيری زبان برای تازه واردين کانادا (    دولت LINCتراک کننده در مورد پروگرام       يک اش   *            
LANGUAGE INSTRUCTION FOR NEWCOMERS TO CANADA 

                         طريق دوستانش شنده بود                   از   
        بسيار زياد خوب است حتی برای ) ھنتون ھاپو(  از طريق دانشگاه ھا "OP-CO" پروگرام         *         

   مھاجرين تازه وارد                 
     GTAيک اشتراک کننده تميل درمورد .    بعضی از انجمن ھا دارای  کتابچه ھای رھنما می باشد   *          

      yello  peages" استفاده ميکند مثل به تکرار از آن  "   Mathiyil  Thamilar"  با اشاره به                  
 "واين دارای تمام فھرست مربوط به اقامت بوده و حتی بيشتر از آن. " در انجمن تميل در تورانتو  "                  

                                                           
 

 بھبود بخشيدن طرز رسانيدن معلومات برای اقامت
 
 
     پيشنھادات قابل توجه از طرف اعضای کانون مذاکره کننده گان در نقاط مختلف برای بھبود بخشيدن   *        

.شيوه رسانيدن معلومات صورت گرفت                 
         مباحثه کننده چينی در سد بری اين گونه احساس ميکرد که کمبود معلومات قابل حل می باشد اگر  *          

.  را ترقی و ترويج نمايدORG. SETTLEMENTدولت ويب سايت                    
تعداد ديگر از اعضای اين گروپ براين عقيده اند که نظر به ضرورت اعالنات  بايد آنرا درويب سايت      *        
 .             ORG.SETTLEMENT آن را جا دھد              

     گوی اسپانيوی گفت از آنجايکه سايت بشکل اصلی طرح ريزی گرديده است برای تازه    يک جواب *           
.واردين بايد به ھمانگونه  به زبان ھای مختلف آماده گردد                  

يک افريقايی غربی در مباحثه .     موضوع ارزيابی مھارت ھا ھم در مذاکرات سد بری پيشکش گرديد  *           
    تا آنھا در آن جا  به , به اين نظر بود که بايد يک مرکز برای متخصصين مھاجر وجود داشته باشد                 

.مھارت ھای مسلکی شان دستيابی داشته باشند                  
  ه به رسانه برای استفاد,    اگر رسانه ھا برای پخش معلومات برای اقامت بخواھد که رسيده گی نمايد  *           

."زيرا ھر کس از يک نوع استفاده خواھد نمود" ھای زياد نياز وجودارد                  
    تعدادزياد از مذاکره کننده گان  به اين عقيده بودند که مردم تلويزيون را می نگرند و به راديو ھا گوش  *         

      مورد رسانه ھای چاپی وجود دارد وآن اينکه ھر کس به يک نکته در, به ھر صورت. فرا ميدھند                
در حاليکه با تلويزيون آن مضامين ,شکل انفرادی می تواند که معلومات الزم را دوباره از سر بگيرد                 

ه ديدن معلومات   امکانات دوبار. دوباره نمی توان به دست آورد برای ارزيابی و دانستن  بھتر آن                  را
ترقی و پيشرفت چاپ    )  چگونه برای اجازه نامه دريوری بايد اقدام نمود ( نه مثال  است به گو                 مھم
                               .ميباشد مند                  سود

:  کننده گان ميباشد شرح عمومی ذيل مربوط رسانه ھای مختلف کانون گروپ مذاکره *             
. دولت بايد برای حمايت بيشتر از رسانه ھای گروھی بپردازد          -                 
      دارنده گان رسانه ھای مليتی بھره برداری ار اعالنات دولت را پيچيده و بغرنج ارزيابی           -               

           نمودند                            
.بازار فروش رسانه ھای بزرگ رسانه ھای کوچک را حمايت نمی کنند           -                 
       و اداره کردن و آگھی دادن توسط دولت , مؤثق وامين باشد , ھر منبع بايد قايل اطمينان            -               

            بگيرد  صورت                            
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.اين ھا ترسيم کننده تمام گروپ نمی باشند,    رسانه ھا معموال  نماينده نيستند         -                 
آنھا لزوما متمايل شده اند که به قسمت ھای عمده ,  مردم  گرايش به طرف منتشر کردن دارند           -               

             و قسمت ھای عمده نشرات ـ آن ھا در دلبستگی ھای , فرا بدھند رسانه ھا  گوش                              
اختصاصی خود شان بند گرديده اند                               

  :توضيحات ذيل در باره رسانه ھای مشخص توسط کانون گروپ ھای مختلف می باشد     *          
 
 
 

 تلويزيون
 
 

  به شکل داوطلب وبا استفاده ,  دولت می تواند معلومات در مورد کاريابی تھيه نموده يک سخن گوی     *         
           آنرا اراعه نمايد TVاز موقع مناسب در                  

  يک داکتر ويا نرس درباره صحت روانی صحبت می کرد آنھا    TVIاخيرا در اجرای برنامه        *             
      يک  تماس تيلفونی را با بيننده گان در برنامه شان جا دادند که سبب بر طرف نمودن حسايت ھای                

                                                                                                                .                فرھنگی شد
ن صحت عامه جای مناسب ندارند در مقايسه به اعالنات سوپ و فلم ھا که درجه بھتر بر         عناوي     *         

.                خوردار استند   
                                                                                                                                                

ولی آنھا ميتوانند يک ساعت آنرا برای مضامين مھم اختصاص ,  ساعت خوب است 24استيشن ھای      *           
.                  بدھند  

.                يک پروگرام تلويزيون ميشود مفيد باشد مخصوصا برای کسانيکه در منازل شان کمپوتر ندارند*     
.         ن دادن فرکانس از نشر يک بار برای نيم ساعت به يک ساعت در ھفته بھتر خواھد بود رجحا                

نبايد    ,          اين پروگرام ميشود معلومات عمومی  برای اقامت را برای انجمن ھای مھاجرين تھيه نمايد  *     
نگی با آگاھی درمورد اقامت خاص برای     يک اشتيشن چندين فرھ,  لزوما برای يک انجمن خاص                  
.  مھاجرين در شھر ھای مخصوص بايد نشرات داشته باشد                   

 
   

 راديو 
 

.       پروگرام ھای راديو ميشود داری لين ھای تيلفون معلوماتی در پروگرام ھا باشد  *       
 

 
 روزنامه ھا 

 
 

 ولی صفحه نخست , مثل صفحه پشت , وزنامه ممکن است ساده و آسان باشد      تعين محل برای کاردر ر   *    
.بايد برای مضامين مھم در نظر گرفته شود                

در ,       رسانه ھای اصلی و مليتی نبايد بکوشند که عناوين به صورت کل مثل تغيرات در قوانين مھاجرت  *      
از   .زيرا در اين جا پولی وجود ندارد تا ژورناليست را برای آن بگمارند   گرددرسانه ھای مليتی نشر               
.سبب دولت مقاالت از قبل آماده شده چاپی را در اختيار آنان قرارمی دھد   اين                

.ردد   در حدود يک ربع از نشرات سودمند  فقد به ھدف مھاجرين تازه وارد سال يک بار پخش ميگ     *       
     اين بسياربه سھولت قابل استفاده خواھد بود اگر يک کتاب مخصوص مراجعات در مورد معلومات        *     

.برای اقامت که شامل متصل نمودن معلومات جديد که ھمه وقت تغير پذير است موجود باشد                  
اين يک نظريه خوب خواھد بود اگر به روزنامه ھای ,درعوض آنکه انجمن ھا و روزنامه ھای اصلی           *    

 زيرا اين ھا به زبان ساده تر بيان گرديده است نسبت به , آماده شده قابل خوانش توجه صورت بگيرد                 
.روزنامه ھای اصلی                  
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 انترنيت
 

      ودن سواالت و جوابات حتی به صورت انفرادی دست يابی به کار کردن مشترک با کسی طرح نم       *      
دست يابی باربار در انتر نيت وجود دارد پرسش ھا را مطرح نمودن وھمچنان امکانات سواالت  امکان               
.و پاسخ ھای معقول آن در روز ھای متعدد  خاص                

.ده و تاثيرات آن برھم ديگر ميباشد      بين ھم کار کردن در ويب سايت آسان بو*         
.     دولت اين را به چندين زبان فراھم نموده می تواند   *       
.معلومات و توضيحات زياد ندارد,           ويب سايت دولت دارای روش ھای زياد بوده اما  *    
 
 

 تيلفون
 

. است  الين برای معلومات ابتدايی کافی211طريقه تيلفون مثل   *          
      واين ضرورت به چندين زبانی شدن و بين ھم کار کردن دارد ـ تا استفاده کننده گان قادربه گذاشتن پيغام  *    

.زبان خود شان بوده و جواب تيلفون ھای شانرا دريافت بدارند             به  
 
 

 مراکز انجمن
 

اره استفاده از مراکز انجمن و نماينده گی ھای خدمات     توضيحات ذيل توسط مذاکره کننده گان مختلف درب  *    
.مھاجرت برای معلومات بھتر برای اقامت تھيه گرديده است              

,       امکان دارد بسيار زياد از رسانه ھا خواسته  باشند که مخاطب قرار بدھند گروپ ھای مليتی را    -           
.انجمن ھا شايد آنرا به شکل بھتر انجام داده بتوانندواما مراکز                        

   مراکز چندين فرھنگی بايد دارای نمايندگی ھا برای تھيه نمودن مواد برای ھر گروپ   انجمن       "  -           
      (ھای مھاجرين بوده و نظر خوب خواھد بود اگر به طور جداگانه برای ھر گروپ مخصوصا                     

      توجه ) برای دانستن انيکه از کجا بايد خريداری  ھای خاصه خود شان را انجام دھند و غيره                      
."صورت بگيرد                        

.ولی مردم از آن اطالع ندارند,        نماينده گی ھای خدمات مھاجرين وجود دارد   -             
  اينکه چگونه  معلومات  تازه توسط نماينده گی ھا ارائه گردد         -           

 
؟ مثل مرض ساری ريزش.   موضوعات بزرگ برای دانستن مھاجرين بدون مھم بودن اينکه چه        -              

           ليکه ضرورت آن است تا به شکل ساده به محل مناسب درحا, برای بحث بيشتر و خاص                      
                               زبان بزرگترين مانع برآن شده ميتواند رفت  موضوع                     

             انجمن ھا  اولين جای مناسب برای تماس گرفتن خواھد بود در صورتيکه شما کسی را           -          
   نشناسيد                     
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  مصاحبه ھا با مديران و گرداننده گان
 

 ھدف از مصاحبه ھا
 

      دادن جنبه ھای فکری برای گرداننده گان تلويزيون و راديو و مديران روزنامه ھا و ويب سايت            *    
.پژوھش گرديده اند                    ھای که  

         شنونده گان ,  مديران و گرداننده گان از بيننده گانلومات درباره برداشته دست آوردن مع       ب       *    
.ميباشد) به تعداد نفوس (گان                      وخواننده  

روزنامه و ويب سايت,        دانستن تاريخچه پروگرام       *      
شا ر      به دست آوردن جزئيات و وسيله مرتب کردن انت      *       
       بدست آوردن معلومات در باره بھره برداری از سرمايه گذاری      *      
      به دست آوردن جزئيات در مورد استراتيژی اعالنات و نرخ ھا      *     
ام       دانستن نکته نظر ھای مديران و گرداننده گان در زمينه گنجانيدن معلومات برای اقامت در پروگر        *   

و  ويب سايت ھا , روزنامه ھا , ھا                     
شنونده گان  , گان مديران دررابطه به ضرورت ھای بيننده,      حصول جنبه ھای فکری گرداننده گان       *      

خواننده گان آنان                   و   
استراتيژی ھای قبلی     بدست آوردن معلومات در باره تغيرات طرح ھای       *       

 
 

 معيار ھا برای گزينش مصا حبه شونده گان
 

, يگانه معيار گزينش مصاحبه شونده گان ھمانا درگيری آنان در رابطه به فرآورده ھای توليدی پروگرام ھا
 روزنامه ھا و ويب سايت ھا که ھمه شامل اين آموزش است ميباشد

 

14

24

28

10

تلويزيونراديوروزنامهويب سايت

ان     مصاحبه با  مديران و گرداننده گ

n = 76
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 تماس با مصاحبه شونده گان 

 
يفی و قابل توجه با مديران مسوول رسانه ھای چاپی و گرداننده گان نشراتی و رسانه ھای انترنيتی   مصاحبه ک76
قرار تذ کر قبلی  , 2007اين مصاحبه ھا در ماه ھای می و جون .صورت گرفت) زياد تر از طريق تيلفون  ( 

ن را مورد پژوھش قرار پژوھشگران که به شکل انفرادی مضامي.درمورد رسانه ھای تحقيق شده صورت گرفت
,  مصاحبه پروگرام ھای تلويزيونی14واين بخش شامل .می دادند با رسانه ھای مشخص مصاحبه ھا انجام دادند 

 ويب سايت تھيه شده در چھار شھر و درباره گروپ ھای مليتی شامل 10 روزنامه و28,  پروگرام راديويی 24
بسياری از اين رسانه ھا مجرای حمايت ويب سايت ھا .( باشدآموزش و ھمچنان رسانه ھای اصلی و ھمسايگان مي

يک تعداد از رسانه ھای ديگر که با آنھا تماس ). را دارا اند مگر در اين جا از آنان شمارش به عمل نيامده است 
.گرفته نشده يا در اثر تغير آدرس شان ايمل ھای شان و يا تيلفون ھای آنان بوده است  

 
 

  فھرست رسانه ھای که با مديران مسول و گرداننده گان آنھا مصاحبه صورت گرفت :
 
CFRA (Afternoon Edition) 
CFRA (Ron Corbett) 
CKLW (Windsor Now) 
Northern Life 
Payam-e Rooz 
Afghan HindaraTV 
Television Taabash 
Radio Saday Hamra 
Radio Sabaawun 
Afghan peace Website 
Saadat and Serwatmand Website 
Andishae Nau 
Planet Africa 
The Spectrum 
www.blackottawa411.com 
Ghanaian news 
Ici l’Afrique 
Ondes Africaines 
Nexus Africa 
Al Hayat Al Arabiya Newspaper 
Phoenicia Newspaper 
Sada Al-Mashrek Newspaper 
Sawt El-Nojoum Program 
Lebanese in Ottawa.ca website 
Correo Canadiense 
Antenne Afrique Antilles  
Men kontre 
Canada Extra 
The Spectrum 
Caribbean Calendar 
Carribean connection 
Carribean Camera 
CJAM Chinese Reflections 
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CKCU China Album 
CKLU Bamboo Headquarters and Green Tea 
Fairchild Radio 
Singtao Daily 
TalentVision 
The Windsor Chinese Journal 
The World Journal 
www.51.ca 
El Popular 
Laguia.ca 
holaottawa.com 
Ontarioenespanol.ca 
Chin Radio AM1540 
Chin Radio Ottawa 97.9 
Rogers 22: Ottawa’s cultural window 
Marka Cadeey 
www.somalicanadians.ca 
Somali Voice (radio) 
The Somali Voice 
Codka Beesha (AM1540) 
Sol Portugues 
A Voz de Portugal 
Portugal Noticias 
Voice 
FPTV CIRV Radio 
CJAM 
Asas do Atlantico 
Adiaspora.com 
Capital  
Russian Ottawa (www.russianottawa.com)  
Yonge Street Review (www.newcanada.com)  
MixTV  
Carousel  
Radio Plus  
Ottawa Tamil Website 
Vaikarai 
CTBC-It’s That Show 
TVI-Kelungal Therapapadum 
Thamilar Thakaval 
CMR-Ear to the streets 
Ulaha thamilar 
TVI-Thisai Live 
CMR-Call in Shows (Tuesday’s Thakaval) 
Tamil One-Ulaa Varum Olivanki 
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موجود بود پژوھشگران در رابطه به         , استفاده مشترک پرسشنامه ھمرا ه با آغاز و انجام  برای مصاحبه ھا 

وھمچنان درمورد , و در رابطه به گنجانيدن معلومات برای اقامت در رسانه ھای آنان ) دانستن سياست رسمی (  
ھدف شنونده گان وحمايت بينده گان و , يل دھی مواد و طرز تحو, انواع معلومات برای اقامت مورد عالقه آنان 

. نات و منابع پولی آنان انجام دادندنرخ ھای اعال, مصارف تھيه مواد الزم  معلوماتی برای اقامت , خواننده گان   
      

 در يافت ھا
 
ت  در بين ايشان ديده پاسخ ھا به سواالت در ميان  مالقات کننده ھا  مختلف بود اما يک سلسله  ھمگونی و مشابھا 

.ميشد  
 

 ساختار رسانه ھا
 

 ين  اکثريت  رسانه ھای مليتی مثل تلويريون و پروگرام ھای راديو و روزنامه ھا  دارای وبسايت  بوده و چند*    
    .   جريانات و انتشارات راديويی خود اند راديو دارایھای       پروگرام

        . . مبود اطالعات   خوب   برای شنوندگان و خوانندگان د چار انداکثريت  رسانه ھای مليتی  به ک*     
    ل روزنامه ھا و  گرداننده ھا با مشکالت وافردر تعين تعداد معين باز ديد کننده اکثريت  مديران  مسو       
 از طريق        للی انتشارات متعدد و کثير محلی و بين الم. ھا  در وبسايت ھای خود دست و گريبان اند       
.ديگر در اين زمينه می باشد  ماھواره ای يک عامل         
.  استفاده از انترنت محدود بوده از اين رو ھمه به آن  دسترسی ندارند*      
و پروگرام ھای که روزھای .  نشرات اکثر تلويزيون و راديو ھا به پيمانه وسيع موسيقی و سرگرمی ھا ميباشد*    

.جمعه و شام ھا وشب ھای شنبه نشر ميشود حاوی مطالب معلوماتی نبوده و زياد دلچسپ نيست         
    تعداد زياد روزنامه ھا و پروگرام ھا اجازه به عھده گيری ضميمه ھا را دارند در حاليکه نشرات کوچکتر *     
.اين اجازه را ندارد          

        دارد واين رابطه دارد به تعداد اعالنات که در البالی نشرات  عھده گيری يک برنامه بی عيب امکان   *    
.پروگرام به نشر می رسد          

    پول بسياری از رسانه ھا و مضامين مختلف متعلق به  گرداننده آن بوده که  بسياری از اين افراد رسانه ھا  *   
.ته اندرا وسيله در آمد پول و يکنوع تجارت برای خود ساخ         
.   آنھا اکثرا با اتکا به کارمندان داوطلب نشرات مينمايند*      
     به نشر ميرسيد  بنابر مشکالت اقتصادی  و ) کانادا(    بعضی از بخش ھای که شامل مضامين برای اقامت *  

. استزمان معين   و کمبود افراد مناسب از ادامه نشرات  باز ماند         
 
 

 اعالنات
 

          رسانه ھای مليتی خيلی آگاھانه در تالش اند تا در محدوده  تجارت گروپی مليتی  ترجيحا در خدمت    *   
.سرويس ھای تجارتی  از طريق فروش اعالنات باشند  نسبت به اينکه خود تجارت داشته باشند          
      تصر مليتی و گروپی تھيه و در نظر   ترجيحا قيمت  اعالنات تجارتی  برای تجارت ھای کوچکتر و مخ*     

                          .گرفته شده است        
 

  اقامتعناوين
 

بعضی از گرداننده گان لبنانی و افغان  خاطرنشان نموده اند که  آنان عمدا از داشتن مضامين سياسی در  *          
.شان  اجتناب می ورزند نشرات               

      و اين برای شان خيلی مشکل .می باشد)کانادا(رسانه ھا در جستجوی يافتن معلومات برای اقامت در      *     
است که آن را از دفتر نماينده گی ھا در يافت کنند             
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 انواع نسل ھا
 

  وب انگليسی صحبت مديران و گرداننده گان تميل اظھار داشتند که بسياری از بزرگ ساالن شان بسيار خ*       
.نمی توانند ھمچنانيکه جوانان شان نمی توانند به زبان تميل حرف  بزنند            

   آنھا ھمچنان افزودند که جوانان آنان بطرف منحرف شدن از فرھنگ بزرگ ساالن شان گام بر می دارند*      
                                            استنشرات رسانه ھای پرتگالی اصال برای شنونده گان بزرگ سال *      
بعضی از رسانه ھای کربين نشان داد که رسانه ھای آنان برای بزرگ ساالن است و آنھا ميکوشند که برای *      
.جوانان نيز مطا لب داشته با شند          

 
 مضامين 

 
     مضامين که بيشترين شنونده را دارد ھمانا فراھم تعداد زياد از مديران و گردانده گان تصديق کردند که  *      

,          داکتر فاميلی , پاسپوت ,   و اجازه نامه دريوری OHIP و    SINنوع عملی کارت ھای    کردن           
.اوقات بس ھای شھری و ميدان ھای ھوايی و غيره می باشد  تقسيم             وآموزش  

  گام بر داری به طرف خشونت و , ی و مسايل اجتماعی مثل طرز رفتار  تجاوز جنسی دارای ھای شخص*        
.اين ھا ھمه مسايل در خور توجه ديگر اند  غيره              
      شنونده گان ترجع می دھند که اين معلومات را در رسانه ھای مليتی خود داشته باشند اگر چه در جای *        
.ولی اين منابع به گونه يی دوستانه تر است. م ميسر باشد ھ  ديگر             

.امين به زبان ھای خود آنان می باشدسانه ھای مليتی بر مساله ترجمه مضرقابت کردن ر  *        
       که مھمان برنامه می باشند خيلی ) صحت   انجمن و خدمات و غيره (کارشناسان در زمينه ھای مثل *        
.استند محبوب             
توانايی شنونده گان که بتوانند در جريان نشرات با کارشناسان از طريق تيلفون ھا تماس بگيرند خيلی زياد *         
.مورد پسند واقع می شود             
 تماس بسياری از مردم با رسانه ھا به منظور دريافت شرح مکمل مضامين معلوماتی  مھمانان و خدمات *         
.باشد می               

برخی از رسانه ھای چينی به سلسله قصه ھای مھاجرين موفقيت  اتحاد عناصر مختلف اجتماع را در         *      
.کانادايی به گونه مثال نشر می نمايند           محيط  

.ھاجرين بپرسندم شنونده ھا با رسانه ھا تماس می گيرند تا   در باره نمايان کردن قصه ھای   *       
  در سفارت خانه ھای مختلف در رسانه ھای گروھی مليتی شان )کانادا(معلومات سودمند برای اقامت در    *     

.وجود دارد            
 

 
 
 
 

مطبوعات و نشراتی که از ھويت و شھرت اکتريت  مردم  اجتماع برخوردار ( رسانه ھای اصلی 
)بی بی سی برای افغان ھا  تلويزيون سی بی سی در کاناداباشد مثل بخش فارسی و پشتو راديو   

 
.تعداد زياد از رسانه ھای اصلی از داشتن مردم مختلف در شھر ھای شان تصديق می کنند*        
را بردوش دارند وقتيکه آنھا خود را در اخبار ) کانادا (به ھر صورت نه ھمه آنان معلومات برای اقامت در *       
. برنامه ھای روزانه می بينند آنھا می خواھند که مواد و شايسته ترين اخبار را داشته باشنددر          

.ديگران برای شامل نمودن اظھار عقيده شان زياد تر می انديشند*        
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 دريافت کمی

 
روزنامه  ,  راديو ,  از ميتودولوژی شديد  کمی برای آزمايش مضامين انتخابی برسی تحقيقی   تلويزيون            

نموده و ) کود نمبر ماندن( پژوھش گران با دقت زياد مواد آزمايشی را رمز گذاری .و يب سايت استفاده گرديد
ع آوری گرديده و در زمينه پروژه آماده تمام اطالعات جم.زمينه پيشرفت ھر چه بھتر پژوھش را  آماده ساختند

. به شکل رايج در انتريو فراھم گرديد) کانادا(و با بينش مفيد و قابل دسترسی معلومات برای اقامت در . گرديد   
 

 تمام رسانه  ھا

 ا

          محالت مضامين تحقيق  شده رسانه ھا

0.3%

16.7%
14.8%

17.2%

51%
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اوتاوا حوزه عظيم
تورانتو

ونزر سدبری مجھول

n = 10,084
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 و نذر ,تاواوبعد ازآن  ا.  در نظر مجسم می گردد GTA در اين جا قوی ترين رسانه مليتی در حوزه عظيم تورانتو
.مضامين  از حوزه عظيم تورانتو جا نشين شھر ھای کوچک و ناتکميل است. و سدبری است  

 
    آن از اتاوا به تعداد 1,733به تعداد    .  بخش تحقيق گرديد10,084به تعداد      . نمونه ھا از سه شھر کوچکتر 

5,143)GTA  (,1,492    ويب سايت شامل  اين معرفی 30و تعداد . بود   از سدبری1,684  از ونذر وبه تعداد 
.نمی باشد  

 
 
 
 
 

 
     

 
 
   

 
 
 
  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

 
 

 
 

  بخش 10,084به تعداد     .رسانه ھای اصلی و ھمسايگان نيز تحقيق گرديد. مرکز اصلی رسانه ھای مليتی بود
   از رسانه ھای 610     مربوط رسانه ھای مليتی در مقايسه  9,114به  تعداد      .ھای  رسانه ھا آزمايش گرديد

در عوض "ھمسيگان" اين گزارش به ھنگام استفاده از. (      رسانه ھای ھمسايگان بود 360اصلی  به تعداد    
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برای مراجعه کردن به رسانه ھا بر پايه جغرافيايی انجمن ھای "  انجمن" زياد تر استفاده ميشود برای نشرات 
.استفاده ميشوند). رسانه ھای انجمن ھای مليتی محلی  پس برای اجتناب از اشتباه ھمرای  

 
 

 
 

  
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 

    از 5,818   از پروگرام ھای راديو    911   بخش ھای پروگرام ھای تلويزيون   1,199اين ھا شامل   
در اين جا بيشترين مطالب مربوط روزنامه ھا  به .  از ويب سايت می باشد2 , 156وگرام ھای روزنامه ھا وپر

از ميتودولوژی  تحقيقی    برای  آزمايش  ھر .خاطر  ماھيت رسانه چاپی و بعدا رسانه ھای ديگر مربوط ميشود 
اين جا ميل زياد  برای  اعالنات در در .  صفحه ويب سايت و اعالنات, پروگرام ,  مضمون کار گرفته شد

.  دارد وبعد ا در ويب سايت ويا  پروگرام ھای تلويزيون و اعالنات تلويزيون و راديو وجودروزنامه ھا  
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2.7%

3.2%

4.2%

31.5%

18.2%

10.4%

5.5%

0.9%

4.5%

3.1%

9.7%

کاريابی6.1%

مسکن يابی

مھاجرت

خدمات حقوقی

تابعيت

تعليم و تربيه

صحت

جامعه

اعالنات

تفريح

سياست

وغيره

ا       معلومات برای اقامت در مضامين تحقيق شده رسانه ھ

n = 11,680

 
 

 
 
 

                                             .)  s CIC)   org . settlement'  ويب سايت اقامت بر وفق ھشت دسته بندی
که ھر يک قرار ذيل فھرست گرديده   )asp.index/ org.settlement.www ://http) (به انتريو خوش آمديد ( 
,    اعالنات , انجمن , تعليم و تربيه ,صحت , تابعيت , خدمات حقوقی ,  مھاجرت ,   مسکن يابی , کاريابی : بود

و دسته بندی ھای باقی مانده ديگر . لوت اضافه گرديدو دسته بندی ھای ديگر مثل سياست در پروژه پاي, تفر يح 
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احصايه , تاريخ کانادايی , جشنواره ھای کانادايی , که عبارت اند از فرھنگ کانادايی .نيز شامل اين فھرست گرديد
, امنيت ,  چندين فرھنگی بودن ,زندگی در زمستان کانادا ,روابط بين المللی ,بودجه فدرال , محيط , اقتصاد 

.امين اجتماعیضوم  
 

در صد بخش ھا مربوط می شد به معلومات برای  ) 31.5(در دسته بندی که رمز گزاری شده بود بييشترين     *  
).اعالنات( مشتری            

                  و به ھمين ترتيب مسکن يابی ) 10.4%(  وتعليم و تربيه 18.2%   به تعقيب آن انجمن با داشتن *  
                  در صد بود ) %9.7(        

                                 تفريح )   4.5%( خدمات حقوقی )  5.5%( صحت,  )6.1%(    فيصدی کار يابی     *
             .بود ) 3.1%(و مھاجرت  )  3.2%( سياست  )4.2 %(        

.فيصد بود ) 0 % . 9(قيق گرديد     تابعيت در  فھرست شامل شده رسانه ھای که تح*     
 

 
 
 

 معلومات برای اقامت توسط نوع رسانه ھا
 
 

لیمس مليتی              ھمسايگان  نوع معلومات یراص

 برای اقامت

12.7% 5.2% 13.3% 
 کار يابی  

5.7% 10.1%  مسکن يابی 7.4%

1.3% 3.4%  مھاجرت 1.2%

2.5% 5.0%  خدمات حقوفی 4%.

.0% .9% عت 1.0%  تیاب

6.4% 5.2% حت 7.8%  ص

13.2% 10.4%  تعليم و تربيه   6.1%

26.8% 18.2%  جامعه 11.6%

12.7% 33.4% ات 21.6%  اعالن

8.4% 4.0% ر 4.1%  حیتف

2.7% 2.2% تیس 15.6%  اس

7.7% 1.9%  رهیوغ 9.9%

560 10295  حاصل جمع (11,680) 825
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ی مجزا از رسانه ھای اصلی و ھمسايگان به ترتيب تامين کردن  قرار مشاھده چوکات ذيل رسانه ھای مليت
.معلومات برای اقامت می باشد  

 
      فيصد و رسانه ھای  ) 50%)  ( اعالنات ( رسانه ھای مليتی با داشتن مضامين معلومات برای مشتری     *  

            بود) 12.7%( تقريبا سه برابر رسانه ھای ھمسايگان  )  21.6%( اصلی          
           ولی کمتر از رسانه ھای,)  6.1%(    آنھا مواد زياد برای تعليم و تربيه نسبت به رسانه ھای اصلی *     

.بود) 13.2%( ھمسايگان            
   انهرس)  11.6( رسانه ھای مليتی و ) 18.2( در انجمن در مقايسه با   )26.8(  نامبرده بلند ترين در صد       * 

                .ھای اصيلی داشت         
       و7.4%فيصد اضافه تر از رسانه ھای اصلی)10.1%(  در دسته بندی مسکن يا بی رسانه ھای مليتی *      
            .بود ) 5.7%( رسانه ھای ھمسايگان         

        فصد صحت )  5.2%( رست  پايين   در مالحظه با فھ)5.2%(   به ھر صورت اين ھا کمتر از نصف *    
     . بود          

.بود )  2 . 5( % در مورد خد مات حقوقی                                                         وسیا   *         ن و معک
 

امين رسانه ھای      ومض ) 4 . 0( %       در حاليکه مضامين رسانه ھای مليتی   برای تفريح و سرگرمی ھا * 
.ميباشد)  8.4%( که اين کمتر از نصف ھمسايگان ,  ) 4.1%(            اصلی   

           بلند ترين در صد مضامين سياسی در مقايسه با رسانه ھای مليتی 15.6%   رسانه ھای اصلی دارای*     
.بود ) 2.7(  و ھمسايگان  ) 2.2          (  

               ولی رسانه ھای مليتی دو چند بلند تر,  دارای کمترين مضامين برای مھاجرت بوده    ھر سه آنان*     
.بود) %3.4 (             
 فيصد مضامين برای تابعيت  را دارا بوده)  0.9%( فيصد رسانه ھای مليتی ) 1.0%(    رسانه ھای اصلی *      

                . نداشتکه رسانه ھای ھمسايگان  ھيچ حصه            
ھای       فيصد از بخش ھا در رسانه ھای مليتی در دسته بندی ) 1.9%(  الزم به تذ کر است     اين جالب و*     

                                                                                                                                                
      org.  settlement    که اين قابل قياس با ھيچ يک از عناوين شناخته شده  برای اقامت نيست            ديگر 

.ميباشد) 7.7%( و رسانه ھای ھمسايه گان ) 9.9%( مقدار رسانه ھای اصلی             واين بلند ترين  
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مت توسط تکنالوژی رسانه ھا معلومات برای اقا  
 

 

ویراد روزنامه ويب سايت و نوع معلومات  ونیزیتل
برای اقامت

8.2% 5.9% 5.4% 4.1% 
ار یابیک

12.1% 10.9% 3.7% مسکن يابی 4.5%

3.9% 2.5% 3.9% مھاجرت 4.1%

1.6% 6.1% 3.8% خدمات حقوقی 2.4%

1.2% 0.7% 1.4% ابع 0.5% تیت

3.8% 5.2% 4.7% حت 9.8% ص

8.0% 11.5% 10.2% تعليم و تربيه 9.2%

27.0% 13.5% 23.0% جامعه 21.9%

22.1% 34.5% 31.6% ات 33.4% اعالن

7.0% 3.2% 4.1% تفريح    4.6%

2.3% 3.3% 6.3% سياست 2.2%

2.8% 2.7% 1.8% وغيره 3.4%

2,430 6,759 1,014 حاصل جمع (11,680) 1,477

 
 

 
 

و ويب سايت , روزنامه , راديو , تلويزيون : دول شامل دسته بندی ھای مختلف رسانه مثل فھرست تناسب اين ج
. می باشد  

 
   ھر رسانه ومعلومات در باره دسته بندی ھای)امکان و استحکام ( جدول مذ کور برای نشان دادن توجه به      * 

. مختلف می باشد            
 و ويب, ) اعالنات( نه ھا شامل تناسب بخش ھای معلومات برای مشتری    در صورتيکه تکنالوژی تمام رسا*    

.فيصد ھر چھار می باشد) 22.1%(  سايت دارای کمترين            
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          وزياد تر از ھر کدام,در دسته بندی انجمن  )27.0%(   به طور حقيقت  آنھا دارای بيشترين در صد *      
   .رسانه ديگر بود         
.معلومات برای انجمن در روزنامه ھا بود)13.5%(    کمترين در صد      *  

           بلند ترين فيصد و انترنيت) 11.5%(  و رسانه چاپی دارای ,به اين ترتيب تعليم و تربيه برعکس      *    
   . فيصد بود )0. 8%(  دارای کمترين            

          و ويب سايت, سانه ھا دارای بلند ترين فيصد در مورد مسکن يابی ھردوی اين ر, به ھر صورت    *      
.فيصد بود ) 10.9%(  و روزنامه   )%12.1 (              

       درمقايسه به تمام رسانه ) 8.2%( ويب سايت ھا با گرفتن بلند ترين فيصدی قابل توجه برای کاريابی *        
.ميباشد ) 4.1%(لويزيون د و برابر ت,  ھا             
             )3.8%( که تقريبا سه چند ويب سايت , برای صحت ) 9.8%(   ولی تلويزيون زياد ترين تناسب *      

.ميباشد            
          برای خدمات حقوقی و رسانه ھای انترنت کمترين)6.1%(  روزنامه ھا دارای بزرگترين در صد *        

.را دارا بودند) %1.6(            
                وکمترين, مواد برای تفريح و سرگرمی در ويب سايت ) 7.0%(   در اين جا بيشترين تناسب  *        

.فيصد در روزنامه ھا می باشد) %3.2(              
يگر نشرات رسانه       فيصدی مضامين سياسی در مقايسه  با د) 6.3%(  يک گانه دسته بندی که  راديو  *        

.   ميباشد) 2.2%(صد               ھا که دارای کمترين در  
                       )2.5%(  را برای مھاجرت و  کوچکترين آن   )4.1%(   تلويزيون بلند ترين تناسب      *      

               راديو و تلويزيون پا يين ترين )1.4%(  درای جا فرق زياد بين بلند ترين.  فيصدی را دارا بود          
.در دسته بندی تابعيت قرار داشتند  )%0.5 (            
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 معلومات برای اقامت توسط گروپ ھای مليتی تمام رسانه ھا
 
 

م ومال پرتگالی یروس لیت اسپانيوی یس ینیچ رب نیک عرب افريقايی 
 غربی

ان معلوماتنوع  افغ
برای اقامت

6.2% 5.5% 5.9% 2.9% 3.0% 10.1% 4.5% 1.2% 6.5% .3% 
ار یابیک

18.8% 11.0% 8.6% 11.0% 5.9% 12.6% 6.0% 12.1% مسکن يابی 10.5% 1.7%

.9% 3.4% 4.5% 6.2% 4.6% 6.3% 2.4% 3.4% مھاجرت 2.1% 3.7%

2.9% 8.7% 5.9% 12.9% 4.5% 4.1% 7.7% 6.1% مات حقوقیخد 1.3% 3.4%

.1% 3.6% 2.6% 6.7% .1% .4% .3% 3.5% ابع 3%. 0%. تیت

5.1% 13.9% 2.1% 15.8% 8.1% 4.3% 2.7% 5.4% حت 2.2% 3.5% ص

8.8% 25.8% 1.9% 26.8% 5.7% 10.0% 4.3% 38.8% تعليم و تربيه 3.8% 4.6%

28.6% 19.8% 30.6% 14.4% 16.6% 5.8% 10.5% 21.2% جامعه 16.6% 24.0%

22.3% .0% 28.5% 3.3% 42.7% 35.9% 45.0% 6.6% ات 61.0% 49.0% اعالن

1.3% .0% 5.5% .0% 5.5% 5.4% 9.4% 1.8% ر 1.4% 2.2% حیتف

3.9% 6.2% 3.8% .0% 2.4% 1.6% 1.8% .0% تیس 0%. 1.3% اس

1.0% 2.1% .0% .0% 1.0% 3.6% 5.4% .0% رهیوغ 3%. 0%.

1962 562 421 209 1350 1456 1730 851 حاصل  (10,295)   626 1128
جمع

 
 
 

 
جدول نسبتی مذکور شامل دسته بندی ھای مختلف در رسانه ھای مليتی گروپ ھای مختلف برای اين  پروژه 

.آموزشی ميباشد  
 
 

. گروپ وجود دارد10در اين جا تغيرات بيسار زياد برای ارايه ھر دسته بندی مضامين رسانه ھای ھر       *    
که بلند ترين رقم را    .دارای بلند ترين فيصد را در بين نيم آنھا داشت) اعالنات ( معلومات برای مشتری      *   

.روسی داشت ) 0%(و پايين ترين آن را  )61%(           افغان   
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             فيصد و) 30.6%( ھمراه با رسانه ھای پرتگالی ,   انجمن دارای زياد ترين بيان تمام جدول بوده *      
.ميباشد) 5.8%(چينی دارای کمترين رقم            

      و سومالی دارای, فيصد در رسانه ھای عرب مجود بوده  ) 38.8%(   تعليم م تربيه به حد بسيار زياد *       
               را پرتگال ) 1.9%(   و پايين ترين رقم , فيصد    ) 25.8%(  و روسی دارای   ) %26.8 (            
. بودند  فيصد را دارا ) 4.6%( و افريقايی غربی  )4.3%(فيصد و کربين ) 3.8%(  وافغان           
              )12.6%( چينی , مضامين مربوط به مسکن يابی راتميل داشت) 18.8%(     وبزرگترين نسبت *      

         کربين و ) 5.9%( افريقايی غربی اسپانيوی ) 1.7%( و پايين ترين آنان )12.1%(  فيصد و عرب           
.فيصد را دارا بودند ) %6.0 (            

       و روسی)5.9%(  پرتگالی ,  )  6.2%(  و تميل ,  ) 10.1%(    کاريابی برتر بود درمضامين چينی *      
  فيصد را دارا ) 2.9%( و سومالی    ) 1.2% (و عرب , را افغان   ) 0.3%( و کمترين رقم  ) %5.5 (           

. بود ند              
        مضامين وکوچکترين) 13.9%( در مضامين سومالی و روسی  ) 15.8%(    صحت به اند ازه زياد*       

می       فيصد را دارا   ) 2.7%(   فيصد و کربين ) 2.2%( در مضامين پرتگالی وافغان  )  %2.1(                
.             باشد  

 روسی و رسانه ھای کربين وپايين ترين آنان, دارای بلند ترين درصد ,     مضامين خدمات حقوقی سومالی *      
.بود ) 3.4%(و افريقايی شمال ) 52.9( تميل, افغان  ) %1.3 (              

         چينی ) 5.5%( اسپانيوی , ) 9.4%(ی کربين   تفريح و سرگرمی ھا بيشترين نسبت را در رسانه ھا         
.در صد ودر رسانه ھای سومالی و روسی ھيچ وجود نداشت ) %5.4 (               
      ,ودر رسانه ھای افغان ,  بسار زياد نسبت به ھمه 6.2 %   در دسته بندی سياست رسانه ھای روسی به*      

 6.2%( وسومالی)  6.3%( امين مھاجرت را چينی بلند ترين نسبت مض.  نشداصال ديده عرب و سومالی           
  بود  دارارا تميل  ) 0.9%( وکمترين )            

    در مضامين در مورد تابعيت بلند ترين نسبت را سومالی داشت نسبت به ھمه وکمترين فيصد را افريقايی  *     
.را دارا بودند  ) 0.4%( و چينی  )0.3%(  و کربين ,  ) 0.3%(  افغان,  ) 0.1%( اسپانيوی,  )%0 (             
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 تلويزيون:-
 

      محالت مضامين تحقيق شده تلويزيون

12.5%
14.7%

16.8%

56%

0

10

20

30

40

50

60

اوتاوا حوزه عظيم تورانتو ونزر سد بری

n = 1,199

 
 
 
 

 671,  آن مربوط اتاوا 202که از آن جمله به تعداد . بخش در پروگرام ھای تلويز يون تحقيق گرديد1,199به تعداد 
.                                      آن مربوط سد بری بود150ط ونزر و  آن مربو 176 بتعداد  , GTAآن مربوط       
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زيون      انواع استيشن ھای تحقيق شده تلوي

مسير اصلی
ھمسايگان7.7%

3%

 مليتی
89.3%  

n = 1,199

 
 
 

 مربوط 93 آن مربوط استيشن ھای  مليتی در مقايسه به 1071که ,  بخش تلويز يون تحقيق گرديد1199در مجموع 
. آن به ھمسايگان تعلق داشت35نشرات اصلی و   

 
 

 فھرست پروگرام ھای تحقيق شده تلويزيون
 

• 02-oxygen 
• Aaram (Garland) 
• Afghan Ghag 
• Afghanhindara T V 
• Al-takrir Al Arabi 
• All about you 
• Asian Magazine 
• Calando a 
• Canada Contacto 
• Canadian Pathivugal 
• Caribbean Vibrations 
• Channel 10 news 
• CityTv News 
• CTV News 
• Daily News 
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• Daily News/Community Bulletin 
• Despierta America 
• Don't forget your passport 
• Evening news 
• Fontonfron 
• Gente da Nossa 
• Half the World 
• Hispanic Roots 
• Hola que tal 
• Ihdaa'at--dedications 
• Inquiry 
• Kelungal Tharapadum (Ask and you shall receive) 
• Lebanese Variety 
• Mandarin Profile 
• Min America 
• MixTV 
• Morning news 
• Mosaiic 
• Mosaique Francophone 
• Mosaiques Francophones 
• Munawaat Arabia 
• Muqaalka Soomaalida 
• News+ Telenovelas 
• OMNI News (Cantonese) 
• OMNI News (Mandarin) 
• OMNI News: Mandarin Weekend Edition 
• Omniyat TV 
• Ondes africaines 
• Ottawa's cultural window 
• Ottawa Cultural Window - Caribbean Calendar 
• Paula's home cooking 
• Pilot guides 
• Planet Africa 
• Reflections of China 
• Russian Mosaic 
• Russian Waves 
• Sem Fronteiras 
• Super Cinema Night (ads) 
• Taabesh TV 
• Telenovelas 
• The world at your table 
• Thisai Live (Directions Live) 
• Top ten songs 
• Trendy Sunday 
• Tribuna do cidadao 
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• Ulaa Varum Olivanki 
• Voice of Egypt 
• Word for Word 

 
 
 
 
 
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 

و در حدود يک ربع آن در ماه مارچ  , 2007اکثر بخش ھای تحقيق شده در ماه اپريل , قرار برنامه عمل پژوھشی 
.وکمتر از نمونه ھا در ماه  ھای فيبروری و جون بوده است, و می   
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ت روز ھای شنبه باال تر از سوم بخش محصوال.پروگرام ھا از تمام  روزھای ھفته شامل نمونه ھا برای تحقيق بود

.ھای ديگر بود  زيرا بسياری از پروگرامھای مليتی تلويزيون واستيشن ھای غير مليتی در اين روز جا ندارند  
 
 
 

38.4%

36.7%

17%

7.8%

     اوقات مضامين تحقيق شده  تلويزيون

شب (21:00-24:00)

شام (18:00-21:00)

بعد از ظھر (12:00-18:00)

صبح (6:00-12:00)

n = 1,199

 
 
 

پخش مضامين مربوط برای اقامت در تلويزيون از طرف صبح و بعر از ظھربوده و تابع اوقات می باشد وقتيکه 
.ھای مليتی به برنامه زمانی کانال ھای غير مليتی باشدمقدار زياد پروگرام   
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برای محتوای گزينش برای تحقيق تلويز يون سنگين بوده وتوجه پروگرام ھا برای احتمال  داشتن معلومات  زياد 
..اقامت را در نظر داشت  

 
.تنھا باال تر از يک ربع مضامين در باره اخبار و جريانات روز بود,    از اين رو *      
. از بخش ھا دارای شامل آگھی ھا بود61 . 2 %     به ھر صورت         
 ان داده می شود اعتمادبه وضاحت نش)  % 89.3(    قرار نمونه ھای رسم شده رسانه ھای مليتی تحقيق شده *    

. بسيار زياد پروگرام ھای مليتی تلويزيون بر اعالنات  تجاری استوار است           
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تحقيق بخش ھای تلويزيون نشان ميدھد که تنھا اضافه از سه حصه آن شامل دسته بندی معلومات برای مشتری     
.فيصد را دارا ميباشد) 21.9   ( %بوده و انجمن )اعالنات (   
  

.در ترتيب ھمانند قرار دارند )9.2%(و تعليم و تربيه  )9.8%( صحت    *      
      خدمات حقوقی. و مھاجرت ھمه چھار در صد   بودند, کار يابی ,  مسکن بابی , تفريح و سرگرمی ھا     *    

در پايين ترين نسبت قرار گرفت ) 1.4%( و تابعيت   ) 2.2%(سياست ,  ) %2.4 (            
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 معلومات برای اقامت توسط نوع استيشن تلويزيون

 
 

مليتی ھمسايگان لیمس  نوع معلومات  یراص

 برای اقامت

1.4% 4.4% 3.6% 
ار  یابیک

2.7% 4.7%  مسکن يابی 4.2%

.0% 4.6%  مھاجرت 1.8%

.0% 2.7%  خدمات حقوقی 6%.

.0% .5% ابع 6%.  تیت

16.2% 9.1% حت 12.0%  ص

16.2% 9.5%  تعليم و تربيه 3.6%

32.4% 20.9%  جامعه 24.1%

6.8% 38.0% ات 10.8%  اعالن

12.2% 3.2% ر 11.4%  حیتف

2.7% 1.3% تیس 8.4%  اس

9.5% 1.0%  رهیوغ 18.7%

74 1237  حاصل جمع (1477) 166

 
 

 
   فيصدی بسيار بلند در تلويزيون ) 38.0%( دارای )اعالنات(  قراريکه ديده شد معلومات برای مشتری      *    

.فيصد بود ) 6.8%( فيصد و پروگرام ھای ھمسايگان  ) 10.8%(ھمچنان تلويزيون اصلی  مليتی بعدا               
 ,را در دسته بندی انجمن دارا بوده  ) 32.4%(  مضامين تحقيق شده تلويزيون ھمسايگان بلند ترين نسبت    *      

.دارای ارقام قابل توجه بودندھم ) 20.9%( فيصد و تلويزيون مليتی ) 24.1%(  تلويزيون اصلی   و               
         برای صحت و تعليم و تربيه ) 16.2%(  پروگرام ھای ھمسايگان ھمچنان دارای بلند ترين درصد    *      

        با آنکه, به ھر صورت . درصد برای ھردو  حساب گرديد9و تلويزيون مليتی دارای , ) %16.2 (            
         فيصد برای تعليم و تربيه) 3 .6%(و لی , فيصد برای صحت   ) 12%(ی اصلی دارای  رسانه ھا            
                                        اختصاص يافته بود             

       پروگرام ھای به ھم نزديک و تفريح و  ) 11.4%(و اصلی  )12.2%(   تلويزيون ھای ھمسايگان *           
.فيصد را دارا بود   ) 3.2%(در تلويزيون مليتی ,  سرگرمی ھا              
  پروگرام ھا ) 4.2%(فيصد و تلويزيون اصلی   ) 4.7%(تلويزيون مليتی ,    برای معلومات مسکن يابی *        

              .فيصد را دارا بود  ) 2.7%( درمقابل ھمسايگان            
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           مھاجرت, فيصد  ) 4.4%( در بخش ھای کاريابی ندای مليتی ھمچنان در جلو قرار داشت رسانه ھ    *     
.فيصد بود) 2.7%(  فيصد و دسته بندی خدمات حقوقی دارای  ) %4.6 (              

        جلو تر از ھر سه قرار    ) 8.4%(   و معکوس آن در مورد سياست بود که تلويزيون اصلی دارای     *    
         و , - 0.5%مليتی  , - 0.6% تلويزيون اصلی  : در ای جا به مقذار خيلی پايين برای تابعيت . داشت           
.  را دارا بودند- 0 % ھمسايگان                

 
 

 معلومات برای اقامت در مضامين تحقيق شده تلويزيون توسط گروپ مليتی
 
 

م پانيوی  اس سومالی  پرتگالی یروس لیت
 

ینیچ رب نیک عرب افريقايی 
 غربی

ان نوع معلومات افغ
 برای اقامت

15.8% 2.5% 3.4% .0% 1.4% 13.7% 1.3% 3.0% 4.2% .0% 
ار یابیک

3.0% 4.1% 3.4% .0% 7.2% 11.8% 5.3% 8.1% مسکن يابی 0%. 1.4%

7.3% 1.7% 13.8% .0% 5.1% .0% .0% .0% مھاجرت 0%. 11.1%

1.8% 9.1% 4.6% 16.7% .0% 2.0% 4.6% 5.1% خدمات حقوقی 0%. 0%.

.0% .0% 5.7% 5.6% .0% .0% .0% .0% ابع 0%. 0%. تیت

11.5% 26.4% .0% .0% 13.7% 5.9% 5.9% 1.0% حت 2.8% 4.2% ص

11.5% 29.8% 4.6% 55.6% 1.7% 15.7% 13.8% 1.0% تعليم و تربيه 9%. 9.0%

23.6% 19.8% 33.3% 16.7% 21.6% 3.9% 6.6% 36.4% جامعه 13.0% 27.1%

22.4% .0% 19.5% 5.6% 45.9% 23.5% 58.6% 37.4% ات 80.6% 38.9% اعالن

.6% .0% 9.2% .0% 3.4% 5.9% .7% 8.1% ر 2.8% 4.2% حیتف

2.4% 4.1% 2.3% .0% .0% 7.8% .7% .0% تیس 0%. 0%. اس

.0% 2.5% .0% .0% .0% 9.8% 2.6% .0% رهیوغ 0%. 0%.

165 121 87 18 292 51 152 99 حاصل  (1,237)   108 144
جمع

 
 

 
  از گروپ ھای مليتی بلند ترين نسبت را در دسته بندی10 بر 6     طوريکه ديده شد پروگرام ھای تلوزيون *      

   لند ترينطوريکه از ب, در اين جا تغيرات زياد رقم کرده شده بود, ) اعالنات (  معلومات برای مشتری             
.در تلويزيون روسی بود% 0 در تلويزيون افغان و پايين ترين )80.6              (  

                   را  ) 36.4%(که بلند ترين نسبت ,  در اين جا تغيرات کم تر در مورد انجمن وجود داشت   *       
         تلويزيون روسی بزرگترين.دارا بود)  6.6%( عرب و کوچکترين را پروگرام ھای عرب و کربين           
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           فيصد) 2.8%( فيصد و افغان   ) 4.2%(را در معلومات صحت و افريقايی   )26.4%(  نسبت             
.  خيلی پايين و سومالی و پرتگالی دارای رقم صفر بودند )1.0%(   وعرب              

           ,55.6%تلويزيون سومالی دارای:   در مورد تعليم و تربيه وجود داشت   در اين جا تغيرات زياد   *      
      سومالی و روسی دارای کمتر از چھار, تميل , کربين , و افغان  , 1.0%عرب , 1.7%    اسپانيوی             
                       .ھا در مقابل دسته بندی تفريح و سرگرمی ھا داشتند   درصد پروگرام              

      افريقايی, تميل , پرتگال : گروپ ھای نام برده پايين تر از چھار در صد ,   در رابطه به مسکن يابی *         
         از پروگرام ھای چينی مربوط به13.7%    از تميل و15.8%.افغان و سومالی دارا بودند,  غرب             
  به ھر صورت تمام گروپ ھای ديگر از نسبت خيلی نا چيز در اين زمينه, کاريابی ميشود      مضامين             

.    بر خوردار بودند                 
وتلويزيون )7.3%(تميل ,  ) 11.1%( فيصد افريقايی غربی  )13.8%(  در حاليکه پروگرام ھای پرتگال *        

,    تلويزيون دارای معلوات قابل توجه در معلومات مھاجرين و متباقی چينی  در  ) 5 . 1( %             اسپانيوی 
و اسپانيوی دارای پايين تر از چھار فيصد در پروگام ھای خدمات حقوقی , افريقايی غربی , افغان,             تميل 

                                                                                                                     .             دارا بودند
                                                                                                

        فيصد تلويزيون را دارا بوده ) 4.1%( فيصد روسی   ) 7.8%(  در قسمت مضامين سياست چينی *          
پروگرام   ) 5.6%( فيصد و سومالی  ) 5.7%(تنھا پرتگالی . بودند  )2.5%( و ديگران ھمه کمتر از               

     برای مضامين تابعيت داشتند             
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 راديو:
 
 

 
 
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

 
 ان مربوط 339,  آن مربوط اتاوا 200که از آن جمله .  بخش پروگرام ھای راديو پژوھش گرديد911در مجموع 

. آن به سد بری تعلق داشت198 آن مربوط نذر و به تعداد 174و , حوزه عظيم تورانتو   
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و ق رادي      انواع اسيشن ھای تحقي

مليتی
85.9%

ھمسايگان
3%

مسيراصلی
11.1%

n = 911

 
 
 

,  آن مربوط استيشن ھای مليتی 783که ,  بخش به صورت کل در راديو مورد تحقيق قرار گرفت 911به تعداد 
. آن به راديو ھای ھمسايگان تعلق داشت27 آن از طريق راديو ھای اصلی و به تعداد 101و  
 
 

 فھرست پروگرام ھای تحقيق شده راديو
 

• Accounting & Personal Finance 
• Africa Today 
• African women and family 
• Afternoon Edition 
• Antenne Afrique Antilles 
• Bamboo Headquarters 
• Bernier et Cie 
• Bouyon rasin 
• By request on Midday with Meagan 
• Cafe da Manha 
• Café para dos 
• Call In Shows: A Story's Journey 
• Call In Shows: Nanthavanam: Poetry 
• Call In Shows: Thakaval (Information) 
• Caribbean Connection 
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• Caribbean Exposure 
• Chinese Reflections 
• Coodka Beesha 
• Daily News 
• Despertar a Portuguesa 
• Ear to the Streets 
• East Meets West 
• Espaco de Informacao 
• Espaco Opiniao 
• Experience Creole 
• Experts on Call 
• Fresh Air 
• Here and Now 
• Horn of Africa 
• Ici l'Afrique 
• Informacao Communitaria 
• Intersection 
• It's That Show 
• Legal Hotline 
• Men kontre 
• Midday with Meagan 
• Musica 
• Musica para a hora do almoco 
• News on The Home Run 
• Nexus Africa 
• Noticias 
• Noticias Internacionais 
• Ondas latinas 
• Points North 
• Punto de encuentro 
• Radio Atehadye Afghan… 
• Radio Plus 
• Radio Sabaawun 
• Radio Saday Hamra 
• Ron Corbett 
• Russian Prospect 
• Somali Voice 
• Somali Voice Radio 
• Super Night Post 
• Swat Al-Nojoum 
• Thai Yaga Noku (Look at the Mother land) 
• The Home Run 
• What You Need to Know about Insurance 
• Windsor Now 
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5.3% 55.7% 37.2% 1.9%

 ماه ھای بخش ھای تحقيق شده راديو

مارچ اپريل می جون

n = 911

 
 
 

 . 2(% ھمراه  , 2007اضافه از نصف بخش ھای تحقيق شده مربوط ماه اپريل , ضمن برنامه زمانی پژوھش 
.و جون تھيه گرديد, و نمونه ھای کمتری ھم در ماه ھای مارچ , آن در ماه می )      37  

 
 
 

 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 

با مالحظه بر انيکه  درکدام روز ھا کدام ( توزيع بسيار خوب و معقول در مورد ھفت روز ھفته کسب گرديده 
.البته در گزينش بخش ھای تحقيق شده)د بخش ھای خاص نشر گردي  
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ھمچنان توزيع زيبا و خوب ديگر با مالحظه به بخش و روز وانيکه از کدام بخش ھا مضامين درباره اقامت پخش 
.گرديد به دست آمد  
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مضامين انتخاب شده برای تحقيق راديو خيلی سنگين و زياد بود زيرا احتمال بودن مضامين در مورد معلومات 

.برای اقامت در پروگرام ھا وجود داشت  
 

. ريبايک سوم حصه نمونه ھا ی پروگرام ھا  اخبار و رويداد ھای روز بودتق,    از اين سبب *      
      85.9 %به تعداد.اضافه از نصف بخش ھای تحقيق شده دارای محتوای آگھی ھا بودند,    به ھر صورت *    
  م ھا ی راديو ھایبوده که اين خود نشان دھنده تکيه نمودن پروگا,   از نمونه ھا مربوط رسانه ھای مليتی          

   مليتی به آگھی ھای تجاری می باشد         
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  )اعالنات (     تحقيق بخش  راديو نشان ميدھد که تقريبا يک سوم آن شامل دسته بندی معلومت برای مشتری*    

                    در درجه بعد قرار دارد ) 23.0%(   که انجمن , بوده          
 وتفريح ) 4.7%(  صحت , ) 5.4%( کاريابی , فيصد ) 6.3%(  سياست ,فيصد  ) 10.2%(   تعليم و تربيه *     

     مسکن,   )3.8%(خدمات حقوقی ,  )3.9%( مھاجرت .در وسط قرار دارد   ) 4.1%( و سرگرمی ھا           
.پايين تر قرار داشتند ) 1.4%(و تابعيت  ) 3.7%(  يابی             
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 معلومات برای اقامت توسط نوع استيشن راديو
 
 

مليتی     ھمسايگان لیمس  یراص

 

 نوع معلومات 

 برای اقامت

2.3% 6.3% .8% 
ار  یابیک

2.3% 4.0%  مسکن يابی 2.5%

.0% 4.7%  مھاجرت 0%.

.0% 4.4%  خد مات حقوقی 1.6%

.0% 1.2% ابع 3.3%  تیت

2.3% 5.0% حت 4.1%  ص

13.6% 10.7%  تعليم و تربيه 4.9%

59.1% 23.1%  جامعه 9.0%

6.8% 30.9% ات 45.1%  اعالن

6.8% 4.4% ر 1.6%  حیتف

2.3% 4.4% تیس 21.3%  اس

4.5% 1.1%  رهیوغ 5.7%

44 848  حاصل جمع (1,014) 122

 
 
 

                 دارای نسبت زياد معلومات برای مشتری )30.9%( و مليتی   ) 45.1%(   ھر دو راديو اصلی *    
فيصد را دارا بود ) 6.8%( ا راديو ھمسايگان بوده وبعد)اعالنات (             

       راديو ھای اصلی, اين ديگر قابل توجه است با مقايسه يابش برای رسانه ھای اصلی ,  به ھر صورت    *    
.امين در اين دسته بندی را دارا بودند زياد تر مض 50% تقريبا دارای              

 در مقايسه,      بوده 59.1%راديو ھمسايگان دارای بيشترين در صد بود, ن  درقسمت مضامين برای انجم    *    
   ).9.0(و راديو اصلی ) 23.1(  با شکل راديو مليتی            

  برای. ھمچنان بلند ترين نسبت را در قسمت دسته بندی تعليم و تربيه داشت  ) 13.6%(  راديو ھمسايگان    *    
        و ) 4.4%(دارای نسبت بسيار زياد باال تر نسبت به راديو مليتی  ) 21.3%(يو اصلی  سياست راد            
.داشت ) 2.3  %(  ھمسايگان              

      و راديو ) 2.3%( دارای بلند ترين در صد ھمسايگان  ) 6.3%(  اين قابل توجه است که راديو مليتی     *    
.در دسته بندی کاريابی دارا بودندرا  ) 0.8%( اصلی               
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     .تفاوت آن زياد بزرگ نبود,برای صحت  )5.0( با آنکه راديو مليتی ھمچنان دارای زياد ترين در صد     *    
  )1.6%(که راديو اصلی ,بيشترين نسبت را در تفريح و سرگرمی ھا داشته   )6.8%(  راديو ھمسايگان             
.ار کوچک بود بسي              

 ودر آن, بخش ھای پروگرام ھای راديو مليتی مربوط مھاجرت بوده  ) 4.7%(  اين قابل ياد آوری است که   *    
. دو ديگر ديده نشد           

            )1.6%(وراديو ھای اصلی  , در خدمات حقوقی   )4.7%(   راديو مليتی ھمچنان دارای نمبر بلند *      
. وھمسايگان ھيچ حصه نداشت            

         در مالحظه با  ) 4.0%(راديو مليتی دارای بلند ترين نسبت ,    و ھمچنان در دسته بندی مسکن بابی *      
.برای راديوی اصلی و ھمسايگان موجود بود,   )2.3%(  و   )  %2.5 (            

                و1.2%معلومات برای تابعيت و راديو مليتی  ) 3.3%(  راديو اصلی دارای بلند ترين در صد *       
. صفرفيصد بود,  ھمسايگان            
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 معلومات برای اقامت در بخش ھای تحقيق شده توسط گروپ مليتی
 

 
 

م ومال پرتگالی یروس لیت اسپانيوی   یس
   

ینیچ رب نیک عرب  افريقايی 
 غربی 

ان نوع معلومات  افغ
برای اقامت

9.2% 2.2% 14.4% .0% 5.6% 18.2% 6.9% 2.7% 14.6% .0% 
ار یابیک

1.1% 1.1% 2.1% 1.8% .0% .0% 3.9% 5.4% مسکن يابی 11.2% 0%.

.0% 8.9% 2.1% 7.3% 5.6% 4.5% .0% 7.2% مھاجرت 6.5% 5.2%

1.1% 16.7% 2.1% 9.1% .0% 4.5% 1.0% 7.2% خدمات حقوقی 6%. 3.1%

1.1% .0% .0% 10.9% .0% .0% .0% 1.8% ابع 6%. 0%. تیت

9.2% 5.6% 1.0% 12.7% 22.2% 4.5% 2.0% 9.9% حت 1.2% 1.0% ص

8.0% 24.4% 3.1% 25.5% .0% 4.5% 2.9% 31.5% تعليم و تربيه 0%. 6.3%

32.2% 16.7% 36.1% 29.1% 44.4% 18.2% 5.9% 34.2% جامعه 6.5% 36.5%

28.7% .0% 25.8% 3.6% .0% 9.1% 64.7% .0% ات 73.5% 17.7% اعالن

1.1% .0% 12.4% .0% 22.2% 31.8% 8.8% .0% ر 0%. 4.2% حیتف

3.4% 22.2% 1.0% .0% .0% .0% 2.0% .0% تیس 0%. 11.5% اس

4.6% 2.2% .0% .0% .0% 4.5% 2.0% .0% رهیوغ 0%. 0%.

87 90 97 55 18 22 102 111 حاصل  (848)   170 96
جمع

 
 

          تغيرات اساسی و قابل توجه نسبت به مضامين مورد عالقه گوناگون در دسته بندی ھای اقامت در     *     
. گروپ مليتی دريافت گرديد10  پروگرامھای راديويی                  

    دسته بندی انواع پروگرام ھای خاص در دراين جا پايه ھای اساسی ,  در مقايسه با رسانه ھای ديگر      *      
. معلومات برای اقامت در برابر ديگران صورت گرفت مورد                 

       تا پايين تر) کربين (64.7%و) افغان  ( 73.5  %از بلند ترين) اعالنات ( معلومات برای مشتری        *     
.    قرار داشت3.6%سومالی ھمچنان در درجه پايين , ) وروسی , اسپانوی , عرب ( صفر  0% از                 

                در 44.4%:ولی با آن ھم قابل توجه است که , حد تفاوت برای دسته بندی انجمن کمتر بوده     *       
.   افغان6.5% ھای اسپانيوی تا  پروگرام                
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   در پروگرام ھای عرب و پايين ترين31.5%بلند ترين:  نه تعليم وتر بيه که تغيرات قابل توجه در زمي         *    
                وچينی  ) 6.3%(افريقايی غربی , ) 8.0%(تميل ,     پروگرام ھای افغان و اسپانيوی %0              

    برای ) 22.2%( ا دو برابر بلند پروگرام ھا در مورد سياست تقريب. پايين قرار داشتند   ) %4.5 (                
.  بود11.5% راديو روسی وبعد از آن افريقايی غربی که دارای درجه دوم بلند ترين در صد                 

     برخوردار بودند0%و سومالی از درجه, اسپانيوی , چينی , عرب ,  و ديگران ھمه به شمول افغان      *       
                       

 افريقايی غربی,  ) 18.2%( مواد برای دسته بندی کاريابی بلند ترين نسبت را در پروگرام ھای چينی          *   
.موجود بود, )14.4%( و پرتگالی ,  )%14.6 (                     

  مورد صحت نيز وجوددر اين جا تغيرات زياد در.  ھيچ کدام اين ھا در راديو افغان و سومالی ديده نشد         *   
      افغان, ) 2.0%( وپايين ترين آن ھا کربين , فيصدی پروگرام ھای اسپانيوی بلند تر از ھمه :  داشت             
.بود ) 1.0%( و پرتگالی ,  )1.0%( افريقايی غربی ,  )%1.2 (                 

              :تفريح و سرگرمی ھا قرار ذيل وجود داشت در اين جا تفاوت بسيار زياد نسبت به مضامين          *   
   و,)1.1%(  و تميل ,   )4.2%( در مقايسه با افريقايی ,   )22.2%( و اسپانيوی   ) 31.8%( چينی                
.و روسی, سومالی , عرب ,      افغان %0                   

         و,  سومالی دارا بوده 7.3%رای مھاجرت را راديو روسی ومواد ب ) 8.9%(  بزرگترين درصد         *   
          .  ودر راديو ھای کربين و تميل اصال موجود نبود2.1%پرتگالی دارای              

         در بلند ترين و 16.7%که روسی دارای, در آن جا تغيرات خيلی عظيم در مورد خدمات حقوقی          *   
  وافغان در باداشتن کمترين مواد در پايين  ) .1%(   کربين ,  )%1.1 ( Tamil   )2.1%(   پرتگالی               

                         قرار داشت ) %0.6(               
      5.4%( وبعدا عرب  )11.2%( معلومات برای مسکن يابی در پروگرام ھای افغان دو چند بلند تر          *   

  تميل,  )1.1%( روسی , )1.8%( سومالی , )2.1%( پرتگالی :  زياد تر از نصف ديگران بود  که)                
.بود ) 0%(و سرانجام اسپانيوی  )0%( چينی ,  )0%( افريقايی غرب ,  )%1.1(                   

      بين پروگرام ھای سومالی که دارای بلند, بعيت   در اين جا ھمچنان تغير قابل توجه در دسته بندی  تا*          
    را نداشتند به ترتيب ذيل وجود2.0و ديگران که ھيچ کدام فيصدی بلند تر از  ) 10.9%( ترين فيصد               
..  فيصد بودند0روسی دارای . , پرتگالی , اسپانيوی , چينی , کربين , افريقايی غرب. داشت               
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 روزنامه ھا
 
 

    محالت مضامين تحقيق شده روزنامه

22.8%

15.1%

47%

15.1%

0
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35
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45

50

اوتاوا حوزه عظيم تورانتو ونزر سد بری

n = 5,818

 
 

 
 

  2,733 آن مربوط اوتاوا 879که از آن جمله .   از بخش ھای روز نامه ھا تحقيق گرديد5,818به تعداد مجموع   
.    آن به سد بری تعلق داشت1,327 ديگر آن مربوط ونذر و 879   و GTAمربوط    
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    انواع روزنامه ھای تحقيق شده

مليتی  
87.7%

ھمسايگان
5.1%

مسيراصلی
7.2%

n = 5,818

 
 

 
 

 آن 419در مقايسه با ,  آن مربوط  چاپ مليتی 5102و ,  تحقيق گرديده به تعداد مجموعی بخش ھای روز نامه
. آن مربوط روزنامه ھای ھمسايگان بود297مربوط روز نامه ھای اصلی وبه تعداد   

 
 

 فھرست روزنامه ھای تحقيق شده
 

• Al-Hayat AlArabiya 
• Andishe Nau 
• Canada China News 
• Canada Extra 
• Capital 
• Carousel 
• City Journal 
• Correo Canadiense 
• El popular 
• Ghanaian News 
• L'Express 
• Le Droit 
• Le Rempart 
• Mundo en espanol 



 68 

• Northern Life 
• Our Canada 
• Payame Rooz 
• Phoenicia 
• Portugal Noticias 
• Pride 
• Saadat 
• Sada Al-Mashrek 
• Share 
• Singtao Daily 
• Sol Portugues 
• Somali Voice 
• Thamilar Thakaval (Tamil's Information) 
• The Afghan Post 
• The Caribbean Camera 
• The Somali Press 
• The Spectrum 
• The Sudbury Star 
• The West East 
• The West End 
• The Windsor Chinese Journal 
• Toronto Sun 
• Ulahar Thamilar 
• Uthayan 
• Vaikarai 
• Voz de Portugal 
• Windsor Star 
• World Journal 

 
 

2.5% 9.7% 24.7% 43.2% 19.8%

     ماه ھای مضامين تحقيق شده روزنامه

جنوری فبروری مارچ اپريل می

n = 5,818
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ودر ,  به چاپ رسيده2007اکثريت بخش ھای پژوھش شده روزنامه در ماه اپريل , رار تحقيق برنامه زمانی ق

و ھمينگونه نمونه ھا در ماه .حدود يک ربع آن در ماه مارچ و يک بر پنجم حصه آن در ماه می چاپ گرديده است
.ھای جنوری و فيبروری نيز موجود بود  

 
 

      روز ھای مضامين تحقيق شده روزنامه

5.8% 11.2% 13.4% 31.9% 32.6% 4.9% 0.1%

دوشنبه سه شنبه چھار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه يکشنبه

n = 5,818

 
 

 
زنامه ھا شامل نمونه  در تمام روز ھای ھفته  بوده و تقريبا دو بر سه حصه آن در روز مضامين به چاپ رسيده رو

برای .( به چاپ رسيده است , که توجه تعداد روزنامه ھای مليتی به آن را نشان ميدھد, ھای پنج شنبه و جمعه 
فته بدون معرفی روز   از مضامين چاپ شده تذکر يا0.1%نشرات چاپی ھفته وار    استفاده از صفحه نخست  

.مشخص ھفته که شناسايی نگرديد  
 

بخش ھای معلومات برای اقامت در روزنامه      ) موقعيت (  محل  
 

دريافت مجموعی نشان . پژوھش گران خواھش نمرات رمزی برای ھر دسته بندی معلومات برای اقامت را داشتند
وآن نشان دھنده گرايش عمومی برای انيکه نبايد .ستميدھد در آن جا توزيع سراسری بسيار خوب به نشر رسيده ا

. مضامين برای اقامت در ھيچ قسمت از نشريه مجزا گردد  وجود داشت  
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.قامت در روزنامه ھا اعالنات استيابش ھا نشان ميدھد که بيشتر از سه ربع مضامين معلومات برای ا  
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2.7%

3.3%

3.2%

34.5%

13.5%

11.5%

5.2%

0.7%

6.1%

2.5%

10.9%

کاريابی5.9%

مسکن يابی 

مھاجرت

خدمات حقوقی 

تابعيت

صحت

تعليم و تربيه

جامعه

اعالنات

تفريح

سياست

وغيره

ه      معلومات برای اقامت  در مضامين تحقيق شده روزنام

n = 6,759

 
 

 
.بيشتر از يک بر سوم حصه مواد را نشان ميداد) اعالنات(  معلومات برای مشتری    *      
        و به تعقيب آن. بود ,  )10.9%(  مسکن يابی ,  )11.5%(تعليم و تربيه ,  ) 13.5%( انجمن دارای *        

.ھمه با ھم يکجا اند5.2%وصحت ,  کاريابی 5.9%, خدمات حقوقی %6.1 ,            
بوده وکه ) 0.7%(وتابعيت  )2.5%( مھاجرت ,  )3.2%(   تفريح ,  )3.3%(در قسمت پايين آن سياست    *     

.ھمه شامل دسته بندی معلومات برای اقامت ميباشند  
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 معلومات برای اقامت توسط نوع روزنامه
 
 

ايگانھمس  نوع معلومات مسير اصلی  مليتی   

 برای اقامت

15.6% 3.9% 19.2% 
ار  یابیک

6.6% 11.3%  مسکن يابی 9.5%

1.6% 2.7%  مھاجرت 1.3%

3.2% 6.9%  خدمات حقوقی 0%.

.0% .8% ابع 6%.  تیت

5.2% 5.0% حت 7.3%  ص

12.7% 11.8%  تعليم و تربيه 7.1%

22.6% 13.3%  جامعه 8.4%

14.3% 37.5% ات 19.6%  اعالن

7.9% 2.9% ر 2.4%  حیتف

2.7% 2.1% تیس 16.6%  اس

7.7% 1.8%  رهیوغ 8.2%

442 5780  حاصل جمع (6,759) 537

 
 
 

  بوده وبعد از آن) اعالنات ( بلند ترين در صد معلومات برای مشتری 37.5%  روزنامه ھای مليتی دارای   *    
. می باشد14.3%و ھمسايگان)  19.6%( روزنامه اصلی               

   دارای بلند ترين نسبت در دسته بندی انجمن ودارای تقدم اندک ) 22.6%( رسانه ھای چاپی ھمسايگان       *   
.ر مورد تعليم و تربيه بود  د               

                        بی واين نشرات مليتی بود که دارای بزرگترين فيصد را در داشتن مواد برای مسکن يا*         
. خدمات حقوقی داشت6.9%و  )%11.3 (               

    و ھمسايگان ) 19.2%(بودند نسبت به روزنامه ھای اصلی  ) 3.9%(  آن ھا زياد عقب ,    بھرصورت *      
   ی بزرگترين نسبت دارا7.3  %روزنامه ھای اصلی. با داشتن بيشترين معلومات  کاريابی  )%15.6 (            

. در مورد صحت بود               
   و مليتی ) 2.7%( روزنامه ھای ھمسايگان , )16.6%( واين ھمچنان در مورد سياست نيز صدق ميکرد   *     

. دارای کمترين نسبت در اين مورد بودند2.1             %  
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                ن در مورد تفريح و سرگرمی ھا داشتند    رسانه ھای چاپی ھمسايگان دارای قوی ترين مضامي*      
درجه  ) 2.4( %و روزنامه ھای اصلی در کمترين   ) 2.9%( ھمراه با روزنامه ھای مليتی  ) %7.9(              

                  قرار داشت
          و تابعيت  ) 2.7%( ت    با وجود آنکه روزنامه ھای دارای بلند ترين در صد بود در مورد مھاجر*        

.ولی ھر سه آن ھا در اين دو دسته بندی در درجه پايين قرار داشتند,  )8.0(%               
 
 

 معلومات برای اقامت در روزنامه تحقيق شده , توسط گروپ مليتی
 

 

م پرتگالی    یروس لیت
  

ومال اسپانيوی   یس
 

ینیچ رب نیک عرب فريقايی ا
 غربی   

ان نوع معلومات افغ

برای اقامت 

3.5% 8.0% 2.8% 3.3% 2.6% 4.2% 4.9% .0% 7.0% .6% 
ار یابیک

23.1% 17.5% 14.5% 18.2% 4.7% 16.8% 6.6% 14.6% مسکن يابی 15.3% 1.8%

.4% 1.4% .9% 4.1% 4.2% 3.5% 3.0% 3.8% مھاجرت 6%. 2.9%

6.4% 7.0% 8.9% 15.7% 6.7% 5.7% 9.3% 6.6% خدمات حقوقی 2.3% 4.7%

.1% 5.9% .9% 5.0% .0% .5% .4% 2.2% ابع 0%. 0%. تیت

6.2% 11.9% 3.7% 18.2% 7.3% 3.9% 1.8% 6.2% حت 2.9% 3.8% ص

9.6% 26.6% .0% 26.4% 6.8% 10.2% 3.4% 53.2% تعليم و تربيه 4.9% 3.4%

18.6% 17.8% 25.2% 5.8% 14.0% 2.9% 11.2% 12.9% جامعه 15.9% 15.2%

26.8% .0% 36.0% 3.3% 45.8% 46.3% 43.8% .5% ات 54.9% 60.7% اعالن

.9% .0% 1.4% .0% 2.9% 3.2% 7.8% .0% ر 1.9% 1%. حیتف

4.4% 2.4% 5.6% .0% 3.5% 1.5% 2.0% .0% تیس 0%. 3%. اس

.0% 1.4% .0% .0% 1.4% 1.4% 5.8% .0% رهیوغ 6%. 0%.

753 286 214 121 805 665 1351 549 حاصل  (5,780)   308 728
جمع

 
 

 
   ولی, دارای بزرگترين دسته بندی مضامين ھفت گروپ مليتی بود ) اعالنات (  معلومات برای مشتری       *   

.دارای پايين ترين نسبت بود  ) 0%( و روسی ,  )0.5%(  عرب ,  ) 3.3%(  سومالی                 
   و  ) 25.2%(که نشرات پرتگالی دارای بلند ترين نسبت , جود داشت    کمتر تغيرات در مورد انجمن و*        

  دارای پايين ترين درج گرديد  2.9% چينی            
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 در مورد داشتن بلند ترين در صد,    در اين جا ھمچنان تفاوت قابل توجه در مورد دسته بندی تعليم وتر بيه *       
.   ديده ميشود3.4%  و کمترين را کربين 53.2 %ب را رسانه ھای چاپی عر               

      تا پايين ترين   ) تميل   (23.1%از بلند ترين, نمرات کمتر از يک ربع برای معلومات مسکن بابی      *      
. افريقايی غربی چنين موجود بود%1.8 (             

معلوماتی در مورد خدمات حقوقی کمتر از                  تمام روزنامه ھای گروپ ھا درمورد داشتن مواد *        
          قرار داشت و ديگران ھمه باال تر از )2.3%( فيد را دارا بوده ول افغان با داشتن کمترين %10              
.  بودند%4                 

             با)کربين و چينی , يی غرب افريقا, روسی ( نشرات چھار گروپ ,   برای دسته بندی کاريابی    *       
.  فيصد بلند تر از ديگران بوده و روزنامه عرب اصال در اين مورد معلومات نداشت4 %  داشتن               

   درمورد مضامين صحت در روزنامه ھای   ) 11.9%( و از روسی  )18.2%(   نسبت ھای سومالی *          
      , ) 3.8%(افريقايی غربی , )3.9%( وکوچکترھا مثل چينی , شتن بلند ترين  چنين بوده  چاپی با دا             
.بود ) 1.8%( و کربين   ) 2.9%(  افغان ,   ) 3.7%(   پرتگالی                

سياست را در   , 4%دارای مضامين بلند تر از ) 4.4%(  و تميل ) 5.6%(  تنھا روزنامه ھای پرتگالی *           
. عرب و سومالی  در اين زمينه  مواد نداشتد, و افغان  ,               دارا بوده  

   آن بلند ترين فيصد4%که   )7.8%(رسانه ھای چاپی کربين ,   برای دسته بندی تفريح و سر گرمی ھا *         
       ال در اين مورد معلومات وجودسومالی و روسی اص,  بود ھمراه با اين که در روزنامه ھای عرب             
. نداشت              

     روزنامه.      بود4%در نشرات اسپانيوی و سومالی باال تر از,   با آن که مضامين در مرد مھاجرت *          
      ,فغان ا,   بلند تر از ھمگان در دسته بندی تابعيت بود) 5.0%( و سومالی  ) 5.9%(   ھای  روسی              
  .و اسپانيوی در اين زمينه مواد نداشتند , ی افريقايی غرب             
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 ويب سايت:
 
 
 
 

 
        

 
 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 فيصد 1,395   آن مربوط اوتاوا455که از آن جمله.  بخش ويب سايت ھا پژوھش گرديد2,156به تعداد مجموعی 

 ويب سايت 26و به تعداد .آن به سد بری تعلق داشت ديگر 16  آن مربوط ونزر و 264  و  GTA آن مربوط
.تعيين نگرديد  
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در اين جا تنھا ويب سايت ھای مليتی مورد ارزيابی قرار گرفت چه در غير آن صورت مجزا سازی آن با ويب 
     بخش ھای ويب 2,156 مجموعی به تعداد. سايت ھای اصلی و ھمسايگان با پارامتر اين آموزش ساز گار نبود

. سايت تحقيق گرديد  
 
 

 فھرست ويب سايت ھای تحقيق شده
 

• 51.ca 
• accho 
• adiaspora.com 
• Afghan Peace 
• Afghan Teens 
• Afrotoronto.com 
• Black Canada 
• Blackhabits.com 
• blackottawa411.com 
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• comefromchina 
• GuiaLinkcanada.com 
• holaottawa.com 
• http://www.arab2000.net/default.asp 
• http://www.arabtoronto.com/ 
• http://www.lebaneseinottawa.com/ 
• http://www.machreq-maghreb.ca/web/20 
• laguia.ca 
• ontarioenespanol.ca 
• Ottawa Tamil Community 
• Ptvirtual 
• rolia 
• Russian Express 
• Russian Ottawa 
• Russian Toronto 
• Sarwatmand 
• somalicanadians.ca 
• sudburymulticultura.org 
• Tamil Canadian 
• Tamil Nation 
• Theafronews.com 
• Toronto-lime 
• Toronto Tamil 
• torontohispano.ca 
• windsor8 
• Yonge Street Revi 
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ھمراه با يک فيصدی ,  ارزيابی گرديده 2007 تقريبا تمام ويب سايت ھا در ماه می, قرار برنامه زمانی پژوھشی 

.خيلی کم در ماه اپريل  
 
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

     از صفحات ديگر نيز مورد 14.3%اکثريت عظيم مضامين تحقيق شده در صفحه اول قرار داشت ھمراه با  
 دست يابی و آزمايش قرار گرفت
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د ر اين جا بيشترين توزيح از بخش ھای پژوھش شده ويب سايت مود می باشد در مقايسه با               *      

    رسانه ھای ديگر      
که اين حلقه زنجيری باز . ( اضافه از سه حصه آن فوق ا لعاده به ويب سايت ھای ديگر پيوستگی دارد *     

                             .)                            نشد ولی اجزء موضوعات برای اقامت در آنھا منعکس گرديد 
.مين شامل فھرست دارای محتوای معلومات خدمات تجارتی بود     بزرگترين گروپ بعدی مضا*  

آنچنانيکه در رسانه ھای ديگر تسلط داشت در ويب سايت به اندازه خيلی کم قرار     , اخبار و اعالنات *     
.           داشت           
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  وبعد ) 27.0%( در باره انجمن  در اين جا بيشترين مواد ,  در مقايسه با مضامين تمام رسانه ھای ديگر     *    
.در ويب سايت وجود داشت) 22.1%(  آگھی ھا               

            و تفريح و سرگرمی ھا ,  ) 8.0%( تعليم وتربيه ,  ) 8.2%(کار يابی ,  )12.1%(    مسکن يابی *      
       در درجه دوم قرار داشت  ) %7.0(             
           خدمات حقوق,   ) 2.3%(   سياست ,   )3.8%(   صحت ,  ) 3.9%( مھاجرت   ه بندی در دست   *      

.     فيصد مضامين را احتوا ميکردند4%کمتراز , به ترتيب   ) 1.2%( تابعيت     و , )1.6 % (            
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 معلومات برای اقامت در بخش ھای تحقيق شده ويب سايت توسط گروپ مليتی

 
 

 
 

م ومال پرتگالی  یروس لیت ینیچ اسپانيوی  یس رب نیک عرب  افريقايی 
 غربی 

ان نوع معلومات افغ
برای اقامت

6.5% 4.6% 8.7% 13.3% 6.0% 15.0% 2.4% 4.3% 1.3% .0% 
ار یابیک

19.7% 9.2% .0% .0% 8.5% 9.1% 1.6% 9.8% مسکن يابی 0%. 2.5%

.3% 7.7% 13.0% 26.7% 5.1% 9.3% .0% .0% مھاجرت 0%. 0%.

.5% 4.6% .0% .0% 3.0% 2.6% .8% 3.3% خدمات حقوقی 0%. 6%.

.0% 4.6% 17.4% 6.7% .4% .4% .0% 17.4% ابع 2.5% 0%. تیت

2.7% 10.8% .0% 26.7% 3.0% 4.6% 8.8% .0% حت 0%. 3.1% ص

7.7% 16.9% 4.3% .0% 7.2% 9.6% 4.0% 2.2% تعليم و تربيه 20.0% 5.0%

37.1% 32.3% 47.8% 26.7% 17.0% 8.2% 11.2% 38.0% جامعه 75.0% 53.8%

18.1% .0% 4.3% .0% 31.5% 28.0% 25.6% 17.4% ات 2.5% 23.8% اعالن

1.8% .0% .0% .0% 15.7% 6.5% 37.6% 7.6% ر 0%. 8.8% حیتف

3.9% 4.6% 4.3% .0% 1.7% 1.3% .8% .0% تیس 0%. 1.3% اس

1.7% 4.6% .0% .0% .9% 5.3% 7.2% .0% رهیوغ 0%. 0%.

957 65 23 15 235 718 125 92 حاصل  (2,430)   40 160
جمع

 
 

 
 
 
 

 تغيرات بسيار زياد در مواد انجمن ويب سايت گروپ ھای مليتی با در مرتب کردن نسبت ھا وجود دارد        *    
.ميباشد) چينی ( 8.2%تا) افغان   ( 75%    که               

          مضامين, در مقايسه با رسانه ھای ديگر .اين بزرگترين دسته بندی برای ھفت گروپ ديگر بود   و*        
  ,)0%( سومالی ,  ) 2.5%( که افغان ,  فيصد محدود ميشد 30به ) اعالنات ( معلومات برای مشتری               
.يين نشان داده شدکه ويب سايت آنان اين رقم خيلی پا ) 0%( و روسی                 
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   مواد درباره مسکن يابی در صفحات تميل در مقايسه با ديگر ) 19.7%( در اين جا بلند ترين در صد  *          
   ويک نمبر بسيار )1.6%(  و کربين ,  )2.5%(افريقايی غرب :  گروپ ھا به اين ترتيب وجود داشت             
.وپرتگالی ھيچ حصه نداشت , سومالی,  کوچک افغان               

      بلند تر از ديگران دارای فيصدی) 15.0%(   مضامين برای کاريابی در سايت ھای چينی بسيار زياد *        
       و) 20%( افغان . مقايسه گرديد ) 0%( و افغان  )1.3%( افريقايی غربی  ) 2.4%(کربين , کمتر              

     ويب سايت دارای بيشترين مضامين تعليم و تربيه در مقايسه با ديگر گروپ ھا را) 16.9%(روسی               
. بود 0 %و سومالی ) 2.2%(کوچکترين فيصدی مربوط عرب .دارا بود                 

     یدارا) و کربين , عرب , افريقايی غربی , افغان (    در حاليکه صفحات ويب سايت چھار گروپ ذيل *        
     و ديگران ھمه نسبت ھای قابل توجه را دارا    ) 0.3%(امين برای مھاجرت نداشتند وتميل تنھا  مض            
. بلند در ويب سايت ھای سومالی نشان داده شد26.7 %که تا بودند               

     ھمراه با,دی صحت را دارا بود در دسته بن ) 26.7%(   اين گروپ ھمچنان دارای بلند ترين در صد   *        
    افغان وعرب وپرتگالی در اين مضامين,   ) 2.7%(وتميل ) 3.1%(نمرات پايين تر افريقايی غرب               

         از مواد4%ويب سايت ھای پرتگالی و روسی دارای فيصدی زياد قابل توجه.در اين باره نداشتند              
.ياست را که ديگران ھمه کمتر از آن برسی گرديد بودند س              

   ا     که ديگران ھمه فيصدی کوچکتر از آن ر4.6%صفحات روسی  ,   در دسته بندی خدمات حقوقی *          
  دارای بلند ترين فيصدی قابل توجه  )17.4%(  و پرتگالی  ) 17.4%(  سايت ھای عرب  . دارا بودند             

   کربين وتميل در , به اين ترتيب که افريقايی غربی , تابعيت نسبت به ھمه را دارا بودند   اميندر مض              
.  نداشتند مورد ھيچ               اين  

    
 

         کاستی ھا در معلومات برای اقامت:
 

 معلومات برای اقامت توسط پژوھش يک تعداد کاستی ھا  در توانايی مھاجرين برای دريافت در خور و مناسب
مطرح کردن سدھا و موانع توسط زبان و ,اين ھا عبارت اند از دسترسی به معلومات سودمند .آشکار گرديد

گرايش صنعت رسانه ھا و , پنداشت نادرست در مورد معنی تکنولوژيکی در طرح سيستم معلومات , فرھنگ 
.رای حد مضامين مفيد برای پخش دارند ميباشدمحدويت ھای خاص در انواع مخصوص رسانه ھا دا  

 
 

 دستيابی به معلومات
 
 

.   در اين جا کمبود معلومات کافی منابع معلومات برای اقامت موجود است    *        
              از دست رسی کمتر به معلومات برای اقامت GTA     طوريکه ظاھر گرديد مناطق خارج از  *        

. ميباشند برخوردار                 
         به صورت عمومی رسانه ھای مراکز بزرگتر معلومات محلی را برای رسانه ھای کوچکتر اگرچه *        

.آنان يک قسمت از بازار شان باشد تھيه نمی کنند                 
   د بند معلومات برای اقامت را از         رسانه ھای مليتی نشان ميدھد که بعضا برای شان مشکل است تا بن *    

.نماينده گی ھای اقامت مھاجرين به شکل واضح و روشن دريافت کنند                  
.     در اين جا پخش غير اصولی ونامکمل مواد توسط منابع انجمن صورت ميگيرد*          
      ھای عملی برای اقامت در کانادا مثل      تازه واردين مشکالت دست رسی به معلومات در موارد کار*        

            ,ESLآموزش    ,داکتر فاميلی , پاسپورت , اجازه نامه دريوری , OHIP وSINکارت ھای                 
                          .ميدان ھای ھوايی و بس ھا وغيره را دارا ميباشند) برنامه زمانی (  تقسيم اوقات                

   
و , قاعده ھا , مھاجرين دارای مشکالت قابل توجه در مورد دسترسی به موقع تغيرات جديد در قوانين          *     

.دستورات استند                  
.    تعداد زياد مھاجرين قادربه پژوھش انواع معلومات برای اقامت به طور مستقالنه نيستند*            
 تمام داليل بستگی به عناصر که آنھا تھيه معلومات  نادرست و گمراه کننده فھميده و نافھميده انجام          *        

               دارد                 ميدھند
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 زبان و فرھنگ
 

 به که اين سبب مشکالت دست يابی آنان,   مھاجرين دارای سويه ھای بسيار زياد مختلف تحصيلی استند     *       
.معلومات برای اقامت می گردد                  

از لحاظ نداشتن دانش  سواد کافی در       ,      بعضی از تازه واردين مشکالت در  فھميدن مضامين دارند*        
        زبان رسمی خود آنان                 

.ھای غير رسمی وجود دارد     در اين جا کمبود مواد و منابع کافی برای زبان *           
     تعداد زياد تازه واردين قادر به دريافتن و دانستن مدارک منتشرشده دولت به خاطر داشتن سويه ناکافی *         

.زبان انگليسی و فرانسوی نيستند                  
. نا کافی وجود دارد     در اين جا آموزش و رھنمايی و توزيح مدارک منتشره دولت به اندازه*           
         سيستم معلوماتی منتشرشده به شکل غير قابل شمار سد و موانع فرھنگی در مقابل بھره برداری از *         

.معلومات برای اقامت موجود ميباشد                   
.عوض رسانه ھا      بسياری مردم ترجع می دھند تا خود معلومات الزم را فراھم نمايند در *            

 
 

 تکنالوژی رسانه ھا 
 

.     بسياری از فاميل ھا از داشتن انترنيت در خانه ھای شان محروم اند*        
.     بسياری مردم برای استفاده از کمپيوتر سواد کافی ندارند*        
.ا راحت استفاده نمی کنندبا استفاده کردن از تکنالوژی کمپوتر خود ر)بزرگ ساالن (       ديگران مثل *        
ولی استفاده کننده گان آن نمی توانند     ,      با وجود آنکه تلويزيون ظاھرا يک رسانه مورد پسند ھمه است *      

. تکرار معلومات را در موقعيت  ھای مناسب  شان انجام دھند و برنامه را به تکرار ببيند               
. بايد به شکل خيلی ھا دوستانه و مفيد بايد ظاھر شود) دستگاه خود کار ( تم اتوماتيک  گفتگو ھای سيس    *         
.  دراين جا محدوديت چانس عمل متقابل در دستگاه خود کار وجود دارد   *         
.   گمنامی بعضی از سيستم ھا شمارا به طرف معلومات نا مکمل سوق ميدھد   *        
ت شکايت مبنی بر انتظار دراز مدت در سيستم ھای معلوماتی تيلفون موجود اس     در اين جا*         

 
 

 گرايش ھا به صنعت رسانه ھا 
 
 

بيشترين مضامين رسانه ھای اصلی و نشرات رسانه ھای گروھی تمايل به طرف سرگرمی ھا دارند          *      
.امين معلوماتیمض                   تا  

زنامه ھای اصلی و نشرات رسانه ھای خبری در محتوای اخبارخود شامل نمودن مضامين در     رو         *      
                 باره  مھاجرت را دوست ندارند باوجود آنکه آنھا ميدانند که  تازه واردين يک قسمت از بازار شان را 

.                                            تشکيل می دھد  
مناسب و    ) کارمندان (پرسونل ,      بھره برداری از رسانه ھای مليتی کوچک به سبب مشکالت پولی      *     

.به طرف فنا شدن ميروند, برای نگھداری قابل اطمينان ,                   داوطلب برای کمک   
 برای اقامت از طرف دولت را  به      رسانه ھای مليتی دست رسی به منابع مواد ترجمه شده معلومات *          

.زبان ھای غير رسمی مربوطه آنان ندارند                   
 

 مضامين اقامت در رسانه ھا
 
 

در تلويزيون و راديو به مقايسه با ,           شموليت و توزيع  معلومات برای اقامت در تمام دسته بندی ھا*         
. وويبسايت ھا کمتر بود                      روزنامه ھا   
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 رسانه ھای اصلی

 
گزارش مخالف مھاجرين  را که ناشی از عدم درک و   ,      بسياری از رسانه ھای اصلی با نظر ترديد*           

.جامع آنان است مينگرند                     کمبود معلومات   
    تابعيت . ه گونه مقايسوی در موارد ذيل ضعيف تر بودندپژوھش نشان داد که رسانه ھای اصلی ب       *         

. وخدمات حقوقی مھاجرت,                    
  تعليم و            , راديو , تلويزيون اصلی به شکل مقايسوی شامل مضامين ناچيز در مورد صحت      *           

.ای چاپی درمورد تفريح و سرگرمی ھا اندروزنامه ھ, کاريابی و تفريح , تربيه                      
 
 

 رسانه ھای مليتی
 

     بھره برداری  اقتصادی از نشر اعالنات بسيارزياد در رسانه ھای مليتی سبب نشر متباقی مطالب      *         
).د واين به صورت خاص در مورد رسانه ھای افغانھا صدق ميکن. (    رسانه ھای آنان ميگردد                

     قسمت بزرگ  فھرست بسياری از رسانه ھای مليتی در بازار فروش مربوط مضامين در مورد کشور *         
.                 ھای آنان ميباشد  

بسياری از رسانه ھای مليتی بيشتر برای بزرگ ساالن است و جوانان قادر به دانستن آن نيستند و اين       *         
   که جوانان درآن خود را , بعضی اوقات سبب مضامين نا مناسب و ناکافی در زبان رسمی ميگردد                  

.راحت تر احساس می کنند                   
    بعضی از رسانه ھا ی مليتی در مورد داشتن مضامين مثل صحت روانی نظر به معيار ھای فرھنگی *          

.ميل اندشان بی                    
سبب شده که رسانه ھای مليتی به مضامين        , به شمول تجربه ھا ی کشوری شان ,     داليل مختلف *          

بی ميل باشند و از اين لحاظ در دسته بندی ھای سياست در معلومات برای اقامت رسانه ھای                   سياسی 
.ا در اين زمينه  دارا بودندکمترين  نسبت ر                  گروھی  

,        پژوھش نشان ميدھد که رسانه ھای مليتی کمترين معلومات را در موارد صحت ,     اضافه برآن *          
.مھاجرت و تابعيت دارا ميباشد, خدمات حقوقی ,    کاريابی               

      وراديو در موارد , سياست , خدمات حقوقی , بعيت    تلويزيون مليتی به طور مقايسوی در موارد تا  *         
   سياست و تفريح و ويب سايت ھا در مورد , وروزنامه ھا درموارد کاربابی , تابعيت , مسکن  يابی                 
.و سياست از نسبت نا چيز برخوردار بودند, خدمات حقوقی , تابعيت                   

 
 

 رسانه ھای ھمسايگان
   
.     رسانه ھای ھمسايگان دارای راپورتاژ ھای سياسی خيلی ناکافی  بود  *          
    و , و راديو در موارد سياست , مسکن يابی : تلويزيون ھمسايگان به شکل مقايسوی در مورد ذيل         *       

.  بر خوردار بودندکاريابی و  روزنامه ھای چاپی در مورد سياست از نسبت کم                  
 

 
 پيشنھادات

 
پژوھش نشان داد که . بايد قابل دسترسی و قابل اطمينان باشد, اگر معلومات برای قامت مفيد و با کفايت باشد 

با , تکنالوژی , سواد, فرھنگ , زبان , مشکالت بی شمار در مورد دستيابی که مربوط به طرح سيستم معلومات 
جمع آوری اطالعات کمی و کيفی . وپخش و انتشار موجود است وجود دارد, رکردن دستگاه مثل تيلفون يکجا کا

منابع , تماميت , راستگويی , در اين پروژه  اھميت در مورد معلومات غير قابل اطمينان با مالحظه قابليت اعتماد 
. توانايی ادامه دادن مناسب و بجا را آشکار نمود,   
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 توجه به طرح اصلی معلومات

 
مه ھا برای نشان دادن کاستی ھا برای معلومات اقامت بايد در آدرس نھايی وباز پسين کارآيی و استفاده برنا
اين تنھا کافی نيست که در مورد طرز  توسعه ساختمان و انتشار بدون فھميدن اينکه چگونه از معلومات .گردد

ه توجه ضرورتھای معلومات خاص مھاجرين و چون  نياز ب, واقعا دريافت کننده گان استفاده مينمايند توجه نمود 
از آن جايکه مھاجرين در انتريو بسيار گوناگون و مختلف استند برای ھمه گان به . توانايی آنان به دسترسی ميباشد

سيستم طرح معلومات بايد شمارش بيشترين نفوس وضرورت ھای زياد .شکل انفرادی نزديک شدن ممکن نيست 
. بی آنان را مد نظز قرار بدھدآنان و طريقه ھای دستيا  

 
 گوناگونی     

 
واين کمک .ھدف از توجه به طرح انتقادی در سيستم معلومات برای اقامت برای دانش کافی نفوس مھاجر ميباشد

افزار معلومات و مضامين برای جاگزينی تمام گروپ ھا در داخل , خواھد کرد برای نزديک شدن به توسعه 
: شناختن گوناگونی با مالحظه به اين مھم است که. نفوس  

 
       موقعيت در انتريو*     
       زبان *     

فرھنگ      *       
)سن و سال ( عمر      *       

انتريو/       مدت اقامت در کانادا *       
       معلومات عممومی در مورد قوانين کانادا *     
انجمن ھای خاصو ,       زيربنای موجوديت سازمان *       
       استفاده قابل اطمينان از منابع معلوماتی*     

 
 ضرورت ھا 

 
و اين به . اين پژوھش نشان ميدھد که در اين جا ضرورت  انواع خاص معلومات برای تازه واردين وجود دارد

روپ ھا را دانستن اقسام ضرورت ھای معلومات برای اقامت گ. گفته تشريح گروپ ھای مختلف مھاجر ميباشد
ضرورت ھای اظھار نظر قرار .برای ھدف داشتن يک کليد برای توسعه مفيد از سيستم معلومات سوق ميدھد

.شمارش ذيل است  
 

        مرحله اقامت*    
قرار دسته بندی اقامت,        حق تقدم دادن به ضرورت ھای معلومات *      
اولين مرحله اقامت,         معلومات عملی *      
         مرحله دراز مدت معلومات*    
         تماس گرفتن معلومات*    
    جديد کردن معلومات,        به ھنگام درآوردن *    

 
 

 دستيابی
 

اين ضروری است تا بدانيم چگونه تازه , قرار نشان دادن به ترتيب کنونی کاستی ھا  در معلومات برای اقامت 
در اين جا بايد , ھمرا ه  با سيستم ھای مختلف معلومات . معلومات دستيابی پيدا کنندواردين انتخاب ميکنند تا به

.قابليت انعطاف در شمارش مختلف موجود باشد  
 

      توانايی ھای زبانی *     
       سويه ھای داشتن سواد*     
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      معيار ھای فرھنگی در رسيدن و وتمرينات صحبت نمودن*     
  گروپ ھا      عمر*     
      سويه ھای استفاده خاص از تکنالوژی ھای خاص *     
      حق تقدم قايل شدن به انواع خاص رسانه ھا *     
      سويه ھای دستيابی به رسانه ھای مختلف*     

 
 

)  مضمون ( توسعه  محتوا   
 

مواد . دريافت کننده ھا جا داده شودتوسعه مضمون اقامت بايد به شکل اصلی در آدرس باز پسين  برای جلب توجه 
ولی واقعا از آن بھره برداری به , برای تازه واردين  باشد " فايده " نبايد ھمراه با  معلومات که شايد با مالحظه 
ضروريات منتشر کردن بايد منجر به شناسايی انواع معلومات که .داليل مختلف صورت نگيرد تفکيک شود

مواد واقعا ) و اگر ( توجه داشتن به اينکه چطور , و کليد ھای ديگر محتوا .  گرددمھاجرين آنرا جستجو ميکند
, پخش و توزيح   خواھد شد در محيط حاضرو چه امکانات برای جلب توجه گيرنده ھا و دسترسی آنان وجود دارد

.                        اين ھا برای مضمون اقامت  مھم است  
  

ه اظھار نمايد      با زبان ساد*       
      با زبان ھای بسيار ارتباط بر قرار نمايد *     
      به گونه فرھنگی دسترسی پيدا کنيد*     
       دانستن وضعيت محلی *     
      دانستن حق تقدم برای معلومات سريع توسط خود تازه واردين *     
خدمات و معلومات , دست آوردن مفاد      شامل ساختن رھنما عملی در ھر کجا برای به*       
      شامل ساختن دسته بندی ھای اقامت که آنھا در مواد زير نشان داده شده اند *     
      حساب برای موانع پخش  در مورد رسانه ھا و وسيله  توزيع و پخش  *     

 
 
مالحظات انتشارات               
 

 بست در آن حساب نشود و نظريات گيرنده  ھا برای استفاده از پخش  مضمون بی اثر خواھد بود  اگر چوب
برای نزديک شدن و دستيابی به مواد مردم ضرورت دارند تا تفکيک اينکه چگونه . معلومات در نظر گرفته نشود 

.  درا در آن  بدانن, نااميدی و عدم موفقيت ميگردد , از مواد که حق تقدم برايش داده شود و مواد باطه که سبب 
استراتيژی پخش و انتشار بايد جامع بوده حرکت معلومات و محصوالت شبکه و دشواری ھا ی که در آن وجود 

اين طور برنامه شامل دانستن مناطق مختلف با انواع اشکال رسانه ھا بوده و  رسانه ھای  که . دارد حساب نمايد 
.   بدون داشتن تکنالوژی پخش می باشند  

 
تکنالوژی ھای , ) و ھمسايگان, مليتی , رسانه ھای اصلی (  خاص انواع رسانه ھا را  مثل اين آموزش کار ھای
و منابع غير رسانه ) ويب سايت را بر پايه کتابچه ھای رھنما , روزنامه , راديو , تلويزيون (مختلف رسانه ھا را 

رھنما ھای معامالت ,قھوه خانه ھا  , کلپ ھا, شرکت ھا  , انجمن ھا  , دوستان , فاميل ھا خانواده ھا ( ھا مثل 
.سفارتخانه ھا را مورد آزمايش قرار داد, شرکت ھای قانون مھاجرين , تجارت ھای مليتی ,  ملکی   

 
 

 رسانه ھا
 

راديو وتلويزيون و .  رسانه ھا  به خاطری  مفيد می باشند که قادر اند معلومات را برای مردم زياد بفرستند 
اين پژوھش در انواع مشخص رسانه ھا . . يگانه رسانه ھای دراين زمينه اند , عت مشخصه انترنيت با داشتن سر

نشان ميدھد  که بالخره با  استفاده از نيرو و توانايی برای زياد کردن انواع خاص معلومات برای اقامت از طريق 
. ھمين رسانه ھا استفاده صورت ميگيرد  
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ر سياست ميباشد    جنبه قوی رسانه ھای اصلی د*       
مسکن يابی و انجمن را شامل برنامه  , اعالنات ,      رسانه ھای مليتی به شکل خوب معلومات برای اقامت *     

.            خود ساخته اند  
.  تفريح و انجمن را دارا ميباشند,       رسانه ھای ھمسايگان معلومات تعليم و تربيه *       

 
 

 دسترسی  به رسانه ھا 
 

)     رسانه ھای اصلی ( مسير اصلی   
 
 

.       در اين جا پيغام ھای آميخته در رابطه معلومات برای اقامت از طرف رسانه ھای اصلی دريافت گرديد *     
     گرداننده گان رسانه ھا و مديران مسول روزنامه ھا در مصاحبه ھای شان تشخيص داده اند که شنونده           

.باشد) اخبار قابل توجه (گان  و خواننده گان شان تنھا موادی را ميخواھند که                
قانون فدرال کانادايی الزم می داند که راديو و تلويزيون باز تاب دھنده نفوس مختلف کشور در نشرات         *    

ای آنان جوابگوی اين نيازمندی       و برای گردانده گان سفارش گرديده است که فعاليت ھ,               شان باشند 
اين جا فرصت برای بحث و کمک موجود بوده و   نياز تنظيم ھای شانرا توسط مضامين برای   در.             باشد

.متوانند مرفوع نمايند               اقامت  
ه التزام تنظيمی ندارند ولی     وھمين گونه اين مساحی در مورد رسانه ھای چاپی ھم امکان دارد با آنک        *    

.               عالقمندی  شانرا به کانادايی ھای مختلف نشان ميدھند  
.اين مفيد خواھد بود که آنسوی نشرات بزرگتر رفت و ھمچنان بر روزنامه نگاری  نيز فشار آورد        *      
ارشی از طرف نماينده گی ھای دولتی بی ميل اند از آ ن جايکه رسانه ھا به طور عمومی به مطالب سف        *    

      اين نياز سبب درگيری با ھوا خواھان جمعيت سوم سبب اخراج مذاکرات در طريقه عملی معلومات             
.امين رسانه ھای اصلی خواھد انجاميدبرای اقامت برای باال بردن مض                

 
 
 

 مليتی
 

آنان مضامين       . ويند که با استفاده از منابع خود آنان خود را راحت تر احساس می کنند      مھاجرين ميگ*     
  ھای خود می جويند اگر چه اين معلومات به ساده گی در رسانه ھای ديگر قابل  رسانه              اجتماعی را در
.                دسترسی باشد  

نه ھای مليتی که آنان ميخواھند که معلومات برای اقامت را بيشتر در رسانه  چنين به نظر ميرسد که رسا      *     
. رونوشت  مسير اصلی خود آنان را جا دھند              ھای شان گنجايش بدھند و بعدا  

         يک مشکل اساسی که در پژوھش شناخته شد مساله ترجمه معلومات دولت به زبان ھای مربوطه       *     
               ميباشد              

.برای آسان سازی اين مشکل آماده نمودن مواد برای اقامت به زبان ھای مختلف کمک خواھد نمود                
انجمن ھای مھاجرين   , مراکز خدمات مھاجرين , سخن گويان فدرال (تماس گرفتن با فھرست محالت        *     

.  برای معلومات بيشتر ومصاحبه ھا ھمچنان موثر خواھد بود).                  غيره   
 
 
 

 ھمسايگان
 

   شرکت ھای کيبل تلويزيون اغلب اوقات برای گروپ ھای مختلف مليتی و نماينده گی ھای انجمن ھا          *     
    ميشود نياز به           برای   تھيه پروگرام ھا ی که از طريق ماھواره در کانال ھای انجمن نشر                  
.دستور نشراتی  دارند                   
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          استيشن ھای راديو ھمچنان نظر به برنامه زمانی انجمن گروپ ھا پروگرام ھای برای ماھواره        *     
.تھيه مينمايند                   
.ايگان در منازل و مراکز انجمن ھای شان توزيع ميگردد     روزنامه ھای ھمسايگان معموال به طور ر*            
امين روزنامه ھای ھمسايگان و رسيدن نشرات آنان را به تعداد بيشتر مردم محل      واين دستيابی به مض*         

. ميسر ميسازد                   
   شود زياد با اھميت خواھد بود واين      اگر برای رسانه ھای ھمسايگان مضامين برای اقامت شرح داده*         

.خوب خواھد بود اگر شامل شود) چانس (شانس                     
 
 

 امکانات با تکنالوژی مختلف رسانه ھا 
 

.اين پژوھش آشکارنمود که رسانه ھای خاص با داشتن انواع مضامين بسيار خوب خود را ظاھر نمودند  
 

.يل خوب برای مضمون تعليم و تربيه ميباشد       تلويزيون داری پتا نس*       
      که به طور دسته بندی عمومی خيلی کم , امين  مھاجرت را بطور نسبی خوب تھيه کرده       راديو مض*     

.وناچيز است                
تعليم , ت حقوقی خدما,       رسانه ھای چاپی دارای پتا نسيل پيشرفت در نشرات معلومات در باره مھاجرت *     

. وتربيه و سياست دارا می باشد               
طبق فھرست دسته     , تابعيت , انجمن ,       رسانه ھای ويب سايت  امکانات باال بردن مواد مثل مھاجرت *      

.  دارا ميباشد را              بندی  شده  
  
 

 
 تلويزيون و راديو

 
 

.  اصلی و اخبار راديو می باشدTV شکل عمومی گراييدن مھيج و منفی در   شمول مھاجرت به        *       
  تمايل به داشتن شکل مستند شيوه بسيار خوب مضامين خاص مھاجرت به طريقه بزرگترو عميق تر                 

.جالب و حاوی اطالعات مفيد وآموزنده می باشد است که                   
   ام ھای در باره قصه ھای مھاجرين به شکل بسيار مشھور از طرف مستعمين چينی تھيه می پروگر          *    

.که  که امکان دارد در پروگرام ھای مليتی ديگر ھم مطرح شده باشد شود                  
  طريق ويکی ديگر نزيک شدن ميتوانست ترسيم  رقابت مھاجرت مواجه شدن توسط تازه واردين از        *       

.سريال ھا و واشکال کمدی باشد, مھيج                    
,   امکانات برای ضمانت يک پروگرام منظم و باقاعده در رابطه با مضامين مھاجرت در مسير اصلی      *        

.مليتی و ھمسايگان از بازار فروش مطرح شده است                    
.ن ھا در بين نمايش در مورد عناوين مھاجرت بسيار مشھور گرديده است  تھيه تماس تيلفو       *         
           تقويت اين شکل  زمينه برای وسيله فراھم کردن و تصديق کردن يک کتاب رھنما از طرف         *       

.کارشناسان  محل در موارد مختلف ودر محالت خاص ميتوانست باشد                    
استراتيژی رسانه ھای نشزاتی ضرور است که آگاه و با خبر بوده وبرنامه زمانی مناسب را برای                  * 

         يکی از گرداننده گان . پروگرام ھای سر گرمی ھای تلويزيون و راديو با تمايل قلبی تھيه نمايد                 
جام داد که در جواب دادن توليد کننده در يک برنامه گفتگو تحت يی را برای اين آموزش ان مصاحبه                  
.  مھم  در شام جمعه ويا شنبه نشان داده شد يک عنوان                   
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 روزنامه ھا و مجالت
   

شده می رسانه ھای چاپی اجازه دارند که مواد را يک بار با خود آھسته بخوانند  وبعدا مکررا خوانده          *     
 آنھا ھمچنان قادر اند تا نشرات مقالت الزم و قابل توجه را  تشريح  وعناوين چون تغيرات .  ميتواند                 

       روزنامه ھای اصلی  برای استفاده از ترکيب اندازه برای کاوش . قوانين را به چاپ برسانند در                 
      ترکيب . ای  اقامت عناوين طويل و طريقه ھای جالب را  تشويق کرده می توانستندبر معلومات                  
  ولی ميشود قابل اجرا , شامل باشدو و سبب شکستن و جدا شدن مطالب خبری گردد حتمی نيست که                 
.امين درحال ادامه باشدمض برای اھميت                   

.  خوب خواھد بود اگر در تحت عناوين اقامت جا داد, دلخواه و طويل مجالت را مقاالت            *     
      ھمه ميتواند , وبخش ھای ترکيبات , شھر , به شمول صفحه نخست , بخش ھای مختلف روزنامه            *   

.امين برای اقامت را داشته باشدمض                  
 روزنامه کوچک چينی بسيار متمايل شده بود به عناوين مھاجرت  را دارا باشد    پژوھش نشان داد که          *   

از اين لحاظ امکان     . مليتی  چينی واقعا در سدد ترجمه شرکت رسانه ميباشد                  درمقايسه به روزنامه
تر ھمچنان ناديده گرفته نشود    و بزرگ,                 دارد به دست آوردن يک نشريه کوچک خيلی موثر تمام شود

.                  بدھی است با رسيدن وسيع آن  
    سياستمداران محلی و نماينده گی ھا به شکل مداوم با مقاالت شان روزنامه ھای محلی را ھمکاری             *  

.ين رسانه شامل نمودو از اين طريق ميشود که معلومات برای اقامت را در ا. می کنند                  
يک تعداد از مديران مسول به اين اشاره نمودند که نشرات آنان  برای الحاق ضميمه دارای عناوين                *  

.        واين شايد  يک راه جمع آوری مقاالت  در روزنامه باشد. اجازه دارد                 مختلف  
        

               
    ويب سايت

 
اين طرح در بين تازه واردين که مھارت ھای .         يگانه مفاد انترنيت توانانی عمل متقابل نمودن آن است*        

   علمی شان  برای صحبت کردن خوب نيست و آنان با سيستم اتوماتيک معلوماتی آشنايی ندارند خيلی               
.است                مشھور ودر خور استفاده آنان   

     در اين جا توقع شايانی نسبت به ايجاد يک ويب سايت چندين زبانه مخصوصا به ھدف انتشار و پخش    *      
.                معلومات برای اقامت وجود داشت  

         ديده شد که دارای پتانسيل بزرگترين منبع برای مھاجرين  Org.Settlement       ويب سايت مثل   *      
    شناخته خواھد شد مخصوصا اگر بتواند به چندين زبان وجود داشته باشد و دارای  اعالنات وسيع و                

.زياد باشد                  
انجمن مليتی وتعداد ديگر ارگان ھا دارای                  ,   ويب سايت نماينده گی ھای خدمت مھاجرين        *     

.      معلومات برای اقامت خواھند بود            
ھمراه با تھيه گفتگو در اجتماع      ) Interactivity(    پيشنھادات  برای بلند بردن عمل متقابل نمودن       *     

. و سيله جواب و سوال   با در نظر داشت وقت واقعا وجود داشتQ.A.F                بخش ھای   
 
 
     تيلفون   
 

.  انجمن ايجاب ميکند  تا به شکل چندين زبانه و دوستانه تھيه گردد211   تيلفون ارتباط خدمات      *      
  کارمندان آن بايد آموزش کافی برای دانستن نياز ھای مھاجرين  و آشنايی با طرز صحبت  مردمان            *    

. فرھنگ ھای مختلف را يابند                
.جوديت آن بايد بيشتر به آگاھی مردم برسد    مو     *     
   کوشش برای جلو گيری از ضياع  وقت برای انتظار وبرای گرفتن پاسخ خاص در حداقل زمان و             *   

.              ثبت  کردن در زمان معقول بايد صورت بگيرد  
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   کتاب رھنما
 

.فون  وآدرس ھا بسيار زياد مفيد خواھد بودتيل, ايميل ,   فھرست برای تماس ھا        *    
.  اين ھا بايد به قرار محالت تھيه گردد       *    
برای داشتن کتاب ھای رھنما در ويب سايت  بسيار مفيد و ارزشمند      ,       دادن تغيرات به فرکانس پتانسيل *  

.          خواھد بود  
اين مفيد خواھد بود که يک کتاب       , کس دستبابی به انترنيت ندارند از آن جاييکه ھمه ,       به ھر صورت *  
   

      رھنمای ساالنه به چاپ برسد
. 
 

 کتاب دستی برای اقامت
 

     کتاب خوب دستی دارای بخش ھای معلومات مختلف برای اقامت  و ھمچنان با داشتن فھرست تماس ھا تھيه *  
.         خواھد شد  

. خاص آن برای داشتن معلومات محلی ضرورت خواھد بود      قسمت*   
 

 امکانات با منابع ديگر   
 

 کننده گان مھم بودن نقش فاميل و دوستان را برای دريافت معلومات برای اقامت   ن مذاکره       گروپ کانو*     
يارراحت  اقارب  آنان از            اين گرايشھا امکان دارد مطابق با ھدف گيری بس.            مکرا تاکيد ورزيدند 

.                      روزنامه ھای خاص در اجتماع کانادايی وشرکت ھای منابع معلومات باشد  
شرکت ھای قانون        , رھنماھای معامالت , تجارت ھای مليتی , کلپ ھا, انجمن ھا ,       مراکز اجتماعی *    

.سفارت خانه ھای کشور ھای شان اين ھا ھمه منابعی اند برای تازه واردين انتريو             قانون مھاجرين و   
.باشد) کانادا (       ھمه اين ھا می شود به شکل فرا گيرنده شامل استيراتيژی معلومات برای اقامت در *      
. شان از منابع بگيرند       کارمندان ھا ضرورت دارند که معلومات مناسب و جديد را با تماس ھای خوب *      
.      تشويق نمودorg . Settlement       می شود آنھا را درباب معلومات برای اقامت  در تماس با *      

 
 

  ت ابتکاریپيشنھاد
 

  ترجمه.1
 

    CIC راجع به ضرورت ھای اقامت از سبب نياز , ضرورت خواھد داشت به ارسال موضوع چندين زبانی
واضحا تمام . مبادرت به آن گزاف بوده و ضرورت دارد تا به شکل انتخابی انجام يابد. رايش داردمسلم و شديد که ب

 ضرورت خواھد داشت  تا دسته بندی ھای مواد را CIC.  اسناد به ھمه زبان ھا ترجمه شده نخواھد توانست
در . ی ترجمه انتخاب نمايدتشخيص داده و مطالبی را که  مھم و دارای محتوای شا يسته برای معلومات است برا

که برای ترجمه بايد انتخاب گردد ضرورت زبان ھايکه تعداد زياد گروپ ھای مھاجرين , رابطه برگزيدن زبان ھا 
و . برای ترجمه" ده  زبان عالی " ترجيحا تا نزديک شدن آھسته به ,  آن را می فھمند  بسيار زياد احاس گردد

افغانستان , استفاده زياد در ايران ( مثل فارسی , ه توسط تعداد زياد مھاجرين بالخره در مورد زبان ھای مادری ک
فدراسيون ( و روسی ) افريقايی شرق و کشور ھای افريقايی مرکزی  ( Kiswahili و) و کشور ھای ديگر آسيا , 

ی بزرگ برای    که امکان دارد زبان اول شان نباشد ولی دستيابی پذير) روسی و ھمچنان اتحاد جماھير شوروی 
.  آ ن وجود دارد بايد توجه صورت بگيرد  
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خدمت رسانه ھای مليتی .2  
 

نسجم ساختن و برای يک خمت اصلی توزيعات معلومات به زبان ھای مختلف برای رسانه ھای مليتی برای م
يک  )  2001 تا 1951از (  سال 50در اين جا برای مدت .امين برای اقامت خواھد بود تکرار ترجمه مض

واين سرويس مقاالت را بدون گرفتن پول برای رسانه .  نام داشت وجود داشتScene  Canadianسرويس که  
و  نظارت ,   در يک سال می شد $ 100,000و مصارف  آن در حدود  .  زبان تھيه می نمود 13ھای مليتی در 
 که برای رسانه ھا تدارک ديده  می امين مختلف ھميشگیاز مض. نده گان زياد صورت می گرفتآن توسط گردا

(  درتابعيت و مھاجرت و فائق آمدن به شناختن کانادا As & Qsشد دو آن بسيار مورد استفاده قرار می گرفت 
بب کمبود واين سرويس از فعاليت ماند به س) . مردم اصيل و عيره , کاريابی , خوراک , مطالب مثل سرپناه 

ھر يک از اين دو ,  به کاوش کردن انتخاب کارگذاری يک سرويس معلوماتی  عالقه مندیCIC   اگر. بودجه 
  را باز Scene  Canadianما پيشنھاد خواھيم نمود که نمونه ذيل را ,توسط خودش و يا مشارکت  داشته باشد 

.درسی و توسعه ببخشن  
 
 

      ضميمه ھای چاپی. 3
 

 برای الحاق کردن ضميمه ھا و شامل  نمودن آن در روزنامه مصاحبه ھا با مديران مسول نشان داد که در اين جا
و محتوای اين  مقاالتی که تھيه شده دارای معلومات مفيد برای مردم  در دسته بندی . ھای مليتی   توجه وجود دارد

يک سايکل منظم سال يک يا دو بار مطرح . به شکل ساده و قابل دسيابی آماده شده  است,ھای مختلف اقامت 
با آنان برای مراکز انجمن ھا و نماينده گی ھای ) جدا از روزنامه ھا ( ضميمه ھای چاپی مفيد . ديده استگر

ن اي. جايکه تا برای مدت زيادی از آن استفاده صورت خواھد گرفته شد سپرده خواھد شد , خدمات مھاجرين 
. استامين مربوط پيشنھاد آماده نموده شدهگزارش  مانند قسمت قبلی برای مض  

 
 

)   از راديو(عھده گيری پخش کردن  .4  
 

مصاحبه ھا با توليد کننده گان ھمچنان نشان داده است که موجوديت وقت برای پخش  در راديو و تلويزيون  برای 
واين اجازه ميدھد برای گنجانيدن مواد برای . ضميمه برای معلومات توسط ضمانت کننده گان  نيز وجود دارد 

. قسمت نامبرده پيشنھادات مربوط به محتوای انواع انتشارات ميباشد.پ ھای مختلف اقامت در گرو  
 
 

  رسانه ھای شھر ھای کوچک  .5
 

آنانی اند که در , پژوھش نشان داد که مھاجرينکه از کمترين دست رسی به معلومات برای اقامت برخوردار اند 
مھم خواھد بود که ضرورت ھای خاص اين   CIC برای بنا براين.مناطق خارج از مراکز بزرگ زنده گی ميکنند 

محالت را توسط رسانيدن و رفتن رسانه ھا در شھر ھای کوچک و قصبات  جا ھايکه مھاجرين گرايش نشست 
.کردن دارند مرفوع سازد  

 
  گفت و شنود با رسانه ھای اصلی. 6
 

ت ھای معلوماتی اشخاص را در بازارھا بازار فروش رسانه ھای اصلی برای طريقه ھای که آنھا بتوانند ضرور
قسمت گذشته اين گزارش معرفی نمود طريقه ھای که رسانه ھای اصلی  برای افزايش  . مراقبت کنند مينگرند

توسعه يافتن برای اين پيشنھاد کردن به  دو  صورت .محتوای  آنھا با معلومات برای اقامت مالحظه  نموده بود
.  توسط پارتی سوم که ھم اکنون در حال گفت و شنود با رسانه ھای اصلی استند عملی خواھد شد مستقيما و يا  
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    مساحت مندرجات. 7
 

اين گزارش به طور وسيع و با جزئيات در مورد توانايی و نقايص انواع مختلف رسانه ھايکه دارای معلومات 
نھا کافی نيست که مضامين مثل کاريابی و اين ت, برای توسعه و انکشاف محتوی . برای اقامت اند معلومات می دھد
استراتيژی معلومات بايد خبره و ماھر و دارای چندين طبقه برای نزديک شدن    . ومسکن يابی را در نظر گرفت 

.بايد  به محتوی که ضرورت دارد بھتر گردد عمل نمايد  
 

تقويت دادن وسايل حمل ونقل رسانه ھا.  8  
مثل, ل ونقل معلومات برای اقامت در حال حاضر موجود است در اين جا چندين نوع وسايل حم  

)  ,org. Settlement( ,پژوھش برای اين . و  مجالت کانادايی ھای تازه وارد و کانادايی ھای مھاجر وجود دارد
گزارش نشان دادکه واقعا رسانه ھا ضرورت دارند که دارای چندين زبان مھاجرين که در موقعيت ھای کوچک و 

زيرا تا ھنوز ,   ضرورت دارد که بيشتر به آگھی مردم برسد org. Settlement.  زنده گی می نمايند باشد بزرگ 
ھمين گونه ظھور دو مجله که توسط ارگان ھای غير دولتی به چاپ . تعداد زياد مردم از مجوديت آن آگھی ندارند

که عنقريب جھت ,)Newcomer Canadian( رددر اين جا فضا برای کانادايی ھای تازه وا. ميرسد نيز چنين اند 
 Vancouver  in  based  is  Immigrant  Canadian.(  توسعه دادن وسعت مھاجرين جنوبی انتريو می باشد

.       ھمچنان وفق دادن نشست بھتر و ضرورت ھای مھاجرين ميباشد211و تيلفون مبنی بر سيستم معلومات )   
.ی با رسانه ھا شايد تمديد شده باشدبرای مقاصد و اھداف خود آنانبرای طريقه ھای کاوش و ھمکار  

 
 

فھرست رھنما برای رسانه ھا    .   9  
 

منابع فھرست رھنما که قابل دستيابی رسانه ھا و دارای مضامين معلومات برای اقامت باشد منابع خيلی ھا با 
می , رای داشتن دستيابی خوب به انترنيت دارند از آنجايکه رسانه ھای اصلی و مليتی تمايل ب. ارزش خواھد بود

نماينده گی ھای , و ميشود که اسمای کار شناسان در دولت . شود که  اين فھرست  در ويب سايت مستقر باشد
اکادمی و انجمن ھايکه که بتواند در باره مضامين مختلف برای اقامت در زبان خاص حرف بزند در آن , مھاجرين 
ک خواھد کرد برای مالقات کردن و ضرورت ھا برای مسکن گزيدن به شيوه بسيار مشھور اين کم. درج باشد

.برنامه ھای تماس تيلفونی و برای مصاحبه ھای منظم رسانه ھا از آن استفاده نمود  
 

کتاب ھای دستی   .  10  
 

اده تھيه کتاب ھای کليد معلومات در مراحل مختلف اقامت برای مھاجرين برای انتريو محصول بسيار قابل استف
ار آنجايکه ھمه کس به ساده گی دستابی به انترنيت ندارند ترجمه کاغذی اين کتاب ھای دستی که می . دستی ميباشد

شرح ويژه در ويب سايت بايد به طور منظم . گردد) ودر مراکز انجمن ھا ی محالت توزيع   ( شود آماده گرديده  
ا ضرورت بسيار شديد برای فھرست خدمات قابل دسيابی در سرتا سر در اين ج. ومعلومات  جديد ساخته شود

.انتريو وجود دارد  
 
 

مجموعه اصطالحات  .   11  
 

که بايست نام    " Media   Ethnocultural" و   " Media  Ethnic"  در اين جا بحثی در مورد اصطالح 
از آنجايکه اين اصطالح    "Media  Ethnic" ما پيشنھاد درخواست ادامه  .  نام گزاری شده باشد CICتوسط  

و با  باوجود اينکه دريافت بعضی , وابسته به مليتی و بين المللی آن دارد, دارای فوايد به سبب استفاده گسترده 
.                              بخش ھا ھمچنانيکه آفريده شده عدم وفق را نشان ميدھد  داريم  

 
 


