
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

آمدیدخوشبه
 باال بهتر جهانی برای را زنان هایدیدگاه و صدا که است این ما هدف
 .دهیم می انجام سرایی داستان و گفتگو طریق از را کار این ما .ببریم

 .شویم می تمویل کالیفرنیا دختران و زنان وضعیت کمیسیون توسط ما
 اندازی راه سپتامبر در را خود پادکست سلسله اولین نامحدود امکانات

 اشتراک به را کالیفرنیایی برجسته زن 6 های دیدگاه و صداها و کرد
 کنید کلیک اینجا دادن گوش و بیشتر اطالعات کسب برای .گذاشت

https://www.calgalsmedia.io. 

 !اکنون گوش کن
 

 

 

 

سردبیر یادداشت

 استعاره عنوان به باغ یک تصویر از اکثرا( UP تحریریه کارمندان) ام

 امکانات مناسب شرایط باکنیم می استفاده خود جوامع و زندگی برای ای

 این اما. است ما زندگی امکانات که همانطور است نامحدود ما باغبانی

 ایجاد رفاه و کرد غلبه مشکالت بر توان می چگونه اند؟ کدام شرایط

 نامحدود امکانات گفتگوهای اولین در ما که بودند سواالتی اینها کرد؟

 .کردیم بررسی خود

 نیاز مورد" تغذیه مواد" مورد در خود تجربیات از ما مهمانان از یک هر

 پیشرفت و مشکالت با مقابله تعادل، ایجاد پذیری، انعطاف ایجاد برای

 قدرت بودن، مستحق به تمایل هایشان،داستان خاطر به ما. کردند صحبت

 را هایی ایده زن هر. سپاسگزاریم دیگران به نسبت شاندلسوزی و شان،

 ارائه جهان در خود جایگاه و صدا یافتن و پذیری انعطاف ایجاد برای

 https://www.calgalsmedia.io شنیدن، برای. کرد



 ها ایده
 اشتراک به را پذیریانعطاف ایجاد برای هاییراه و قدرت منابع و هاایده ما مهمانان

 این با کرد خواهیم اشاره آنها های ایده از مورد چند به ما، UP خبرنامه در. گذاشتند

 دختران و زنان و کنند عملی را ها ایده این که شوند متعهد شما مانند دیگرانی که امید

 .دهند ارتقا خود جوامع در را

 

 سوال این به پاسخ در ما انگیز شگفت مهمان توسط که دارد وجود ایده سه اینجا در

 دهند؟ انجام توانند می کاری چه دیگران و خود ارتقای برای زنان - است شده ارائه

 (تمیمی دیما) Deema Tamimi های ایده

 کوچکی کارهای توانید می فقط شما. نشوید معطل بزرگ و مهم کار یک انجام در”

 ..."کند می کمک که باشید کسی آن... دهید انجام

 

 

 (صالح سید سوگری) Sugri Said Salh نصیحت

 

 رسمی طور به تواند می این. است دیگری شخص به هدایت و راهنمایی ارائه معنای به مربی

 از رسمی غیر طور به یا اجتماعی، سازمان یک شرکت، یک بشری منابع بخش طریق از

 اشتراک به معنای به مربی. است مشارکتی این. شود انجام دوستی یا/و کاری روابط طریق

 .کند پیشرفت و کند رشد بتواند نیز دیگری تا است تجربه و خرد گذاشتن

 

 به شما قدرت که نیست معنی این به برید می باال را دیگری شخص شما که دلیل این به فقط”

 برابر چند شما قدرت سپس برید می باال را دیگری شخص شما حقیقت، در. گردد برمی عقب

 باال را دیگر افراد... چرخد می اطراف در که است خوبی انرژی مثل تقریبا این. شود می

 سعید شوگری) Shugri Said SahlOne –“ .گشت خواهد باز شما به انرژی این و ببرید

 (وان سهل

 
 

 (اویگان ویکتوریا) Victoria Evigan های ایده

بسازیمبهتریجایراجهانتامیتوانیمکردهچهماسوال

 درباره توانیدمی بگویم توانممی که دارد وجود خاصی مکان خاموش مکان یک در... ”

 تواند می زیرا آید می چیزی چه ببینید و کنید یادداشت را آن فقط. کنید فکر سؤال آن

آن را یادداشت [ سعی کنید. ]نشینند می سؤال این با        واقعا  ...  کند کمک آنها راهنمایی به

 “.وجود دارد کمک راه های زیادی برای ... کنید و از آنجا بروید

 باش شخص آن

 کنید یاداشت را آن فقط



 منابع

 و مهاجران برای انگیز شگفت منابع از یکی. گذاشت خواهیم اشتراک به خبرنامه هر در را منابع همچنین ما

که است این آنها هدف. بود نجات المللی بین کمیته شد، ذکر ما دری های پادکست در که پناهندگان

 به شدن متکی برای جوامع و افراد توانمندسازی و یادگیری، در کودکان به کمک بهداشتی، هایمراقبت ارائه با”…

: منبع“ .باشد داشته ماندگاری تأثیر دختران، و زنان روی پیش هاینابرابری به رسیدگی پی در همیشه و خود،

https://www.rescue.org/page/ircs-impact-glance. 

 https://www.rescue.org: بیابید اینجا در را بیشتر اطالعات

. ایم داده انجام داکتر توسط مهمی تحقیقات ما. کنید بررسی را ما بهبودی های راه و اولیس سندرم پروژه

Joseba Achotegui و آن را به برگه های اطالعات به زبان ها و ویدیوها به چندین زبان ترجمه کرد .

https://www.calgalsmedia.io/ava/the-ulysses-syndrome-project 

 

 بیشتر بدانید

نهاییاندیشه
 توانند می شوند، می جمع ها مورچه وقتی: "کرد ذکر را سومالیایی المثل ضرب یک سهل سعید شوگری

 امکانات به و باشیم داشته باور بیایید کنیم؟ بلند را چیزی چه شویم؟ جمع چگونه." کنند بلند را مارمولک
 .کنیم تالش هم با دختران و زنان برای نامحدود

 

 

 (...سوهگری سایس سهل) Suhgri Sais Sahlاطالعات بیشتر درباره 
www.shugrisalh.com 

www.facebook.com/shugrisalh  

www.instagram.com/shugrisalh 

Victoria Evigan's  شرکتغیرانتفاعی و تولیدی. 

www.canyoupicturethis.org  

www.elephantheartmusic.com 
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