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A story by Mehdi

داستانهای ما

داستان مهدی

به دپارتمان ایمجینری افرز خوش آمدید

Welcome to the
Department of Imaginary Affairs.

ما به دنبال داستانهای کانادائی ها از ساحل تا ساحل تا ساحل
 هر.هستیم و آنها را جمع آوری میکنیم و به اشتراک میگذاریم
داستان به ما کمک می کند بیشتر در مورد افرادی که در کانادا
.زندگی می کنند یاد بگیریم

We seek, collect, and share stories of
Canadians from coast to coast to coast. Every
story helps us learn more about the people
who live in Canada.

 ما این داستانها را به امید ایجاد جامعه،در طی پروژه هایمان
 و شهروندانی همدل، سیاستها،ای متشکل از خدمات عمومی
 داستانها نقش کلیدی در به چالش.به اشتراک میگذاریم
 و به، پرورش و ترویج خالقیت،کشیدن تصورات نادرست
گوش رساندن صدای شهروندان دارند

Through our projects, we share these stories
in the hopes of creating a nation of empathetic
citizens, public services, and policies. Stories
are the key to challenging assumptions,
nurturing and fostering creativity, and giving
rise to citizen voices.

داستان های ما
این پروژه راهی برای جمع آوری و به اشتراک گذاشتن داستان
های آمدن به کانادا به عنوان یک ابزار برای یادگیری زبان
.انگلیسی است
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The Stories of Us
This project wants to give you a chance to
learn English through your own stories.

Funded by:

Partner:

...من اهل
،من از جایی هستم که چهار فصل دارد و شما می توانید گرما
.سرما و آب و هوای خشک را تجربه کنید

I am from...
I am from a place where there are four
seasons and you can experience hot, cold,
and dry weather.

من از جایی هستم که آرام است و آلودگی آن را احاطه کرده
.است

I am from a large place that is quiet and
crowded with pollution.

 کوه، رودخانه،من از جایی هستم که شما می توانید دریاچه
.ها و جنگل ها را در آنجا پیدا کنید

I am from a place where people speak different
languages like Farsi, Turkish, and Arabic.

 مردم،من از جایی هستم که علیرغم مشکالت اقتصادی
، با محبت، شوخ طبع، مهمان دوست، خوش برخورد،مهربان
. با هوش و بخشنده هستند،هنرمند

I am from a place where people are friendly,
nice, hospitable, funny, kind, artistic,
intelligent, generous, even while they face a
lot of financial problems.

من از جایی هستم که مردم عمدتا" قامتی متوسط و موهای
.مشکی دارند

I am from a place where most people are of
average height with black hair.

من از کشوری هستم که ارزش های تاریخی آن فرهنگ های
.مختلفی را تحت تاثیر گذاشته است

I am from a country whose historical values
have influenced many cultures.

من از جایی هستم که مردم با حکومت به خاطر اینکه نمی
توانند آنچه را می خواهند بپوشند و حقوق بشر هم وجود
. مشکل دارند،ندارد

I am from a place where people have
problems with the regime because they are
not able to wear what they want and there
aren’t any human rights.

 احترام به دیگران و صبوری،من از جایی هستم که بزرگترها
.را به ما یاد دادند

I am from a place where elders taught us to
respect others and be patient.

من از جایی هستم که اغلب مردم به انواع موسیقی از قبیل
. پاپ و جاز گوش می دهند،موسیقی سنتی

I am from a place where most people listen
to different music, like traditional music,
pop music, and jazz.

من از جایی هستم که خیلی خوشحال هستیم که هر تعطیلی
. شب یلدا و چهارشنبه سوری را جشن بگیریم،از قبیل نوروز

I am from a place where we are so happy to
celebrate each holiday including Nowruz,
Yalda night, and Charshanbe Soori.

سفر من به کانادا

My journey to Canada

. من و همسرم تصمیم گرفتیم به کانادا برویم۲۰۱٨ در مارس
من کشورم را به خاطر اعتقاد به یادگیری چیزهای جدید و
 فهمیدم که، پس از تحقیق در گوگل. ترک کردم،زندگی جدید
 در کانادا ما میتوانیم عقاید.بهترین کشور برای ما کانادا است
 در.خود را داشته باشیم و هیچ کس از دین ما سوال نمی کند
.کانادا متوجه معنای واقعی حقوق بشر شدم

In March 2018, my wife and I decided to
go to Canada. I left my country because I
believed in learning new things and having
a new lifestyle. I searched on Google and I
found out that the best country for us was
Canada. In Canada, we can have our own
opinions and nobody will ask me about my
religion. In Canada, I have found out what
“human rights” truly means.

 هیچ تصوری از آن، به جز آب و هوا،قبل از عزیمت به کانادا
 باور داشتم که می توانم شغل خوبی پیدا کنم و.نداشتم
 اخیرا" متوجه شدم که برای رفتن، هرچند.ادامه تحصیل دهم
به کالج و یا دانشگاه باید پول داشته باشید و پیدا کردن شغل
.نیز راحت نیست

Before coming to Canada, I didn’t have any
expectations about it, except the weather.
I believed I could find a good job and
continue my education. However, I recently
found out that in order to go to college and
university, I need money and finding a job
isn’t easy.

 در فروشگاه خانوادگی مان کار،در روزهای قبل از ترک کشورم
 تالش، همچنین برای یاد گرفتن انگلیسی و فرانسه.می کردم
 تحصیالتم را، امیدوار بودم که خودم را پیدا کنم.می کردم
 انگلیسی را روان صحبت کنم و در آرامش و آزادی،ادامه بدهم
 می خواستم زندگی جدیدی را برای خانواده ام.زندگی کنم
، از آینده و مشکالتی که ممکن بود با آن مواجه شویم.بسازم
 نگران دست یافتن به یک زندگی، حتی هنوز.می ترسیدم
.خوب هستم

In the days before leaving my home country,
I was working in my family’s supermarket.
I also tried to learn English and French. I
hoped that I could find myself, continue my
education, speak English fluently, and live in
peace and freedom. I wanted to make a new
life for my family. I feared for our future and
the new problems we would face. Even now,
I am worried about achieving a good life.

 چرا، احساس نگرانی و تنهایی می کردم،در سفر به کانادا
که هیچگونه اطالعاتی در رابطه با چگونگی برآورد نیاز های
.اولیه زندگی نداشتم
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On the journey to Canada, I was feeling
stressed and lonely because I didn’t have
any information about how we would meet
our basic needs in Canada.

هفته های اول من در کانادا

My first weeks in Canada

 بهار بود ولی. وارد کانادا شدیم۲۰۱٨ من و همسرم در مارس
 ما در یک واحد.برف روی زمین بود و هوا وحشتناک بود
 آنجا کوچک و تاریک بود.آپارتمان در زیرزمین اقامت کردیم
و مجبور بودیم زیر زمین را با هم اطاقی های دیگر تقسیم
 صاحب خانه بودیم و هم اطاقی، قبل از آمدن به اینجا.کنیم
.هم نداشتیم

My wife and I arrived in Canada in March
2018. It was spring, but there was snow on
the ground and the weather was terrible.
We stayed in a basement apartment. It was
small and dark and we had to share the
basement with roommates. Before moving
here, we owned our house and didn’t have
roommates.

 دریاچه،به قسمت پایین شهر رفتیم و از برج سی ان
 من و همسرم اولین عکس.وساختمان شهرداری بازدید کردیم
.های خود در کانادا را در قسمت پایین شهر تورنتو گرفتیم
 تجربه. مترو و یا پیاده در شهر گشت میزدیم،با اتوبوس
 بر خالف.وحشتناکی را با سیستم حمل و نقل در کانادا داشتم
. آنها جدید و پیشرفته نبودند،همه انتظارات

We went downtown and visited the CN
Tower, the lake, and City Hall. My wife
and I took our first photos in Canada in
downtown Toronto. We got around by
bus, subway, and by walking. I’ve had a
terrible experience with the transit system
in Canada. Against all expectations, they
weren’t modern.

 اغلب اوقات را در. هیچ کاری انجام ندادم،در روزهای اول
 غالبا" همان چیزی را می خوردیم که در.خانه سپری کردم
 غذاهای جدیدی را نیز امتحان.شهر خودمان می خوردیم
 انواع بسیار زیادی، به خاطر تنوع فرهنگی در کانادا.کردم
 عادت داشتم، در کشورم.از غذاها در کانادا پیدا می شود
، پس از ورود به کانادا.شلوار لی و یک کاپشن نازک بپوشم
" به خاطر اینکه هوا کامال.شیوه لباس پوشیدنم را تغییر دادم
. کاپشن خریدم،متفاوت است

During the first days, I didn’t do anything.
I spent most of the time at home. We ate
mostly what we ate in our hometown. I
also tried some new foods. Canada has
many different kinds of food because there
are many different cultures. Back home, I
used to wear jeans and a thin jacket. I’ve
changed the way I dress after coming to
Canada. I bought jackets because the
weather is so different.

 به همین دلیل،کانادا مردمی خونگرم و دوست داشتنی دارد
 هر کجا. با هیچ مشکلی مواجه نشدم،در برقراری ارتباط
 من.بروید می توانید لبخند بزنید و صحبت را شروع کنید
یک شخص دوست داشتنی را در یک مرکز خدمات اجتماعی
مالقات کردم که در درخواست مدارک اساسی کمک زیادی به
.من کرد

Canada has warm and friendly people
and I didn’t have any problems with
communication. Anywhere you go, you can
just smile and start a conversation. I met
a very friendly person in the community
centre who helped me apply for my basic
documents.
The Stories of Us
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 پس از، تا اینکه چند هفته بعد،من ناراحت و دلتنگ بودم
رفتن به وای ام سی ای (انجمن مسیحیان جوان) و ثبت نام در
. بهتر شدم،کالس زبان انگلیسی

I was worried and homesick, but after
some weeks, I felt better when I went to the
YMCA and enrolled in ESL classes.

وقتی وارد کانادا شدم و متوجه شدم زندگی واقعی در اینجا
، متفاوت است،با آن چیزی که در رویاها به آن فکر می کردم
 یاد گرفتم که برای اینکه به موفقیت های.بسیار متعجب شدم
 برخی. باید به توانمندی هایم اعتماد کنم،بزرگ دست پیدا کنم
 کمک،برنامه ها از قبیل کارگاه های آموزشی و کالس های زبان
 آنها به افزایش دانش تازه وارد ها کمک.بزرگی برای من بودند
.می کنند

I was surprised when I arrived in Canada
and found out it was different in real life
than what I had dreamed. I learned that to
achieve great success, I should trust my
abilities. Some programs like workshops
and ESL classes were the most helpful
for me. They help improve newcomers’
knowledge.

سخت ترین قسمت هفته های اول در کانادا این است که
، بهترین لحظه. کنار شما نیستند،آنهایی که دوستشان دارید
 همسرم سمیرا را در کنار خود،زمانی بود که عشق زندگی ام
 اگر او. او درستکارو صبور است و به من اعتماد دارد.داشتم
 نمی توانستم که اینجا و در کانادا بمانم و نگران او،با من نبود
.می شدم

The hardest part about those first few weeks
in Canada is not having the people you love
around you. The best moment was having
the love of my life, my wife Samira, with me.
She is honest and patient and she trusted
me. If I hadn’t had her with me, I would have
felt unable to stay here in Canada and would
have been worried about her.
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درباره من

About me

چیزهایی که دوست دارم
 می. ورزش و بازی های ویدیویی را دوست دارم،تماشای فیلم
.توانم ساعت ها و بدون اینکه خسته شوم آنها را انجام دهم
،صحبت کردن درمورد فیلم هایی که دوست دارم و ورزش
 گذراندن اوقات خوش با. را دوست دارم،بخصوص فوتبال
. من را سرحال و سرزنده می کند،خانواده

What I love
I love watching movies, exercising, and
playing video games. I could do it for
hours without getting bored. I like talking
about movies that I liked and about sports,
especially soccer. Spending happy times
with my family makes me come alive.

کارهایی که در انجام آنها مهارت دارم
ورزش کردن را دوست دارم و انجام دادنش برایم راحت
 هیچ مهارت ویژه و یا بخصوصی ندارم ولی فکر می.است
کنم چیزهای جدید از قبیل آشپزی و ورزش را خیلی زود از
، در کار کردن در موقعیت های چالشی.دیگران یاد می گیرم
.خوب هستم

What I’m good at
I’m good at exercising and it feels easy
to me. I don’t have any specific or unique
skill, but I think that I learn new things from
other people very quickly, like cooking and
exercising. I am good at working through
challenging situations.

تالش می کنم که در زندگی فردی درستکار باشم و اعتقاد دارم
 می.که می توانیم به دیگران کمک کنیم و با هم مهربان باشیم
 نشان دادن مکان،خواهم از طریق در اختیار گذاشتن تجربیاتم
های مختلف و دادن اطالعاتی در خصوص چگونگی شروع
 به دیگران که وارد کانادا میشوند کمک،یک زندگی در کانادا
.کنم

I am trying to be an honest person in my life
and believe that we can be helpful and nice
to others. I want to help others who come to
Canada by sharing my experience, showing
them different places, and giving them
information about starting a life in Canada.

دنیایی که میخواهم
 اگر می توانستیم همه برابر باشیم و،اگر تبعیض نژادی نبود
 دنیا جای،اگر عشق و محبت بیشتری در دنیا وجود داشت
 دوست دارم در جامعه ای زندگی کنم که مردم.بهتری می بود
 اینکه چه کسی، اعتقاداتشان،همدیگر را از روی ظاهرشان
.را می پرستند و یا چه کسی را دوست دارند قضاوت نکنند
، به خصوص خشونت علیه کودکان،دیدن رفتارهای خشن
 می خواهم به خلق دنیایی کمک کنم که.قلبم را می شکند
در آن جنگ نباشد و مردم حق انتخاب محل زندگی را داشته
.باشند

The world I want
The world would be a better place if there
was no racism, if we could all be equal,
and if there was more love in the world. I
want to live in a society where people don’t
judge each other for how they look, what
they believe in, who they worship, or who
they love. It breaks my heart to see cruel
behaviour, especially violence against
children. I want to help create a world where
there is no war and people can choose
where they want to live.
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سواالت

Questions
 داستان راجع به چه کسی است؟-1
 او اهل چه کشوری است؟-2
 او اهل چه شهري است؟-3
 کشور خود دوست دارد؟/  او چه چیزی را در مورد شهر-4
 او چه زمانی به کانادا آمد؟-5
 آیا او خوشحال است؟ چرا؟-6
 آیا او ناراحت است؟ چرا؟-7
 او درباره کانادا چه می گوید؟-8
 او تصمیم دارد در آینده چه کاری انجام دهد؟-9

dia.space

@dia_space
#storiesofus
#deptimaginary

/deptimaginaryaffairs

1. Who is the story about?
2. What country is he/she from?
3. What city is he/she from?
4. What does he/she like about her city/
country?
5. When did he/she come to Canada?
6. Is he/she happy? Why?
7. Is he/she sad? Why?
8. What does he/she say about Canada?
9. What does he/she want to do in the
future?

