
دوس�ت محدودیت س�ن  ندارد!  ب�ش
تابستان امسال سه کودک دوستدار کتابخانه 
بیش از   300 دالر در غرفه لیموناد برای ییک از 
جوامع  مورد عالقه خود –خدمات کتابخانه!- 

جمع آوری  کردند. لطفا به ما در تشکر از ملیکا، 
ارشا و لیانا به  خاطر مشارکت سخاوتمندانه شان، 

ی از ادا  ز ملحق شوید. چه  نمونه شگفت انگ�ی
کردن دین خود به جامعه! 

ن مکالمه با بوریل مکالچل�ی
در تاریخ 3 نوام�ب ، ما با همراهی نویسنده 

آثار پرفروش و قا�ز سابق دیوان عایل  کشور، 
ز رویداد مهم جمع آوری کمک مایل  بان اول�ی ز خانم Beverley McLachlin، م�ی

خود در  سه سال گذشته بودیم. 

یک گفتگوی فوق العاده با اجرای  ماهرانه استفا�ز هال، مدیر کتابخانه  مموریال 
وست ونکوور رقم خورد که  در آن 
درباره تجربیات بوریل موقع  بزرگ 
شدن، دوران حضورش در  دادگاه 
عایل کانادا و کار او به عنوان  یک 

نویسنده، صحبت شد. 

در این رویداد با حمایت شما 
بیش از 47000 دالر جمع آوری 
کردیم. با تشکر از همه  کسا�ن 
که بلیط خریدند و مبالغی را 

اهدا کردند، به ویژه حامیان مایل ما: امالک بریتیش  پاسیفیک، گروسونور، 
الوسون لوندل، نورث شور نیوز، روپر گریل، مشاور رسمایه گذاری  لیث ویلر، 

 .PARC یل و وس�ت

بها تشکر از حمایت مایل سخاوتمندانه گروهی از دانشجویان رشته حقوق 
"دانشگاه بریتیش  کلمبیا" که در این رویداد حا�ز بودند )در تصویر باال همراه 

با بوریل(. 

Beverley McLachlin در خاطرات خود می نویسد که کتابخانه دوران کودیک او، 
 او را نجات  داده است:  

گ
زندیک

 ».  »آیا بدون آن آدمی می شدم که االن هستم؟ مطمئناً خ�ی

پیش گفتار
ز برای بنیاد ما است، زیرا از طریق  سال 2022 یک سال هیجان انگ�ی

ز  وع به واقعیت پیوس�ت حمایت  اهداکنندگان بزرگ خود، شاهد رسش

آرزوی دیرینه خود  هستیم. 

کار بر روی استودیوی ضبط ما، که در اوایل سال 2023 افتتاح می 

شود،  آغاز شده است. این استودیو به اعضای جامعه اجازه می دهد 

تا صدای خالق  خود را به گوش دیگران برسانند – چه دانش آموزا�ز که 

پروژه های مدرسه  خود را انجام می دهند، چه سالمندان و بزرگ ترها�ی 

که تاریخ شفاهی ضبط  می کنند و چه نوازندگان تازه کار. 

صندوق مایل بنیاد در سال 2022 برای حمایت از افراد دارای ناتوا�ز 

، از فناوری تطبیقی پشتیبا�ز کرد و از   بینا�ی و خواندن متون چا�پ

طریق  برنامه های نوآورانه ای مانند Dial-a-Story میان افراد جامعه، 

ارتباط  برقرار کرد. دپارتمان "خدمات دگرتوان های کتابخانه" مفتخر به 

دریافت   "جایزه میل تعایل" شد که منعکس کننده بهبود سطح خدمات 

ما، با یاری  اهداکنندگان بود. 

مانند همیشه، تالش های ما منجر به غ�ز تر شدن مجموعه های 

کتابخانه با  مواردی همچون مجموعه ای از مطالب جدید برای 

کودکان، ماندارین زبانان،  فاریس زبانان، و سالمندان شد. 

ز از کنرست ها،  در طول سال، ما پشتیبان مجموعه ای هیجان انگ�ی

ا�ز های  ا�ز های آموزیسش بودیم. سخ�ز ا�ز های نویسندگان و سخ�ز  سخ�ز

 بسیار پرطرفدار TED به صورت حضوری برگشتند، و مجموعه محبوب 

" ما در یک قالب ترکی�ب ارائه شد.  ا�ز های موسیقیا�ی   "سخ�ز

 جامعه 
گ

ی و بهبود کیفیت زندیک از شما برای رسمایه گذاری در یادگ�ی

 خودمان که از طریق خدمات کتابخانه امکان پذیر شد، سپاسگزاریم! 

استفا�ن هال، مدیر، کتابخانه مموریال وست ونکوور

ه�ش کارت، رئیس، بنیاد کتابخانه مموریال وست ونکوور
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هیئت مدیره
بنیاد کتابخانه مموریال وست ونکوور
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ز می توانید با   ما پذیرای چک های شما هستیم، همچن�ی

 اهدای  آنالین در وقت خود �فه جو�ی کنید 
wvml.ca/donate

، می توانید به صورت ماهانه اهدا کنید ز همچن�ی
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از اهداکنندگان + حامیان مایل متشکریم 
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ن از اهداکنندگا�ن  که   ما همچن�ی
نمی خواستند نام آنها  فاش 
شود،بابت هدایای  دریاف�ت 

قدردا�ن می کنیم. 

[Persian]



Andrew Tao, CPA, CGA
آموزش می تواند موجب روشنفکری و توانمندی افراد و 
 آنها شود. کتابخانه جا�ی است که 

گ
در نتیجه تغی�ی زندیک

در آن افرادی مانند مهاجران جدید،  سالمندان و افراد 
دگرتوان می توانند گرد هم بیایند  و از انزوای اجتماعی 

ام و امید می  ، عزت، اح�ت اجتناب کنند. کتابخانه به مردم شادی، سالم�ت
دهد. 

یان برای دریافت مطالبات بیمه کار  ز کار من در دولت فدرال کمک به مش�ت اول�ی
آنها بود. من با چشمان خودم دیدم که افرادی مانند من چگونه رنج و زحمت 

ا�ت بزرگ در  کشیده اند و چگونه کار من  می تواند موجب کمک و ایجاد تغی�ی
 آنها شود. این یک تجربه ارزشمند و لذت بخش بود و به اشتیا�ت برای من 

گ
زندیک

تبدیل شد تا به مردم خدمت کنم. 

داوطلب شدن در کتابخانه مموریال وست ونکوور به من این فرصت را می 
دهد تا به افراد نیازمند کمک کنم، در جامعه خودمان مشارکت کنم و تأث�ی 

مثبت بگذارم. 

 Sarah Zhang
ز به  ز جا�ی که بعد از مهاجرت خانواده ام از چ�ی اول�ی

آنجا رفتم، کتابخانه محل بود. من از مجموعه های 
ده کتاب و اینکه کتابدار چقدر مفید بود  شگفت  گس�ت

زده شده بودم. 

وق�ت با امکان داوطل�ب در بنیاد کتابخانه مموریال وست ونکوور آشنا شدم، 
بالفاصله با ذهنیت ادا کردن دین خودم به جامعه، تصمیم به مشارکت 

گرفتم.  من نسبت به فرصت داوطل�ب در این بنیاد، احساسات کامال شخیص 
داشتم، زیرا به من من این فرصت را می داد تا همان تجربه ای را که سال ها 
پیش برای خودم رقم خورده بود، این  بار برای دیگران فراهم کنم. من در 
ستا�ز کار کرده ام. همیشه آنها را به  طول دهه گذشته با دانش آموزان دب�ی

مشارکت در جامعه تشویق کرده ام.. حاال نوبت من است. من بسیار  هیجان 
زده هستم که بخ�ش از بنیاد کتابخانه مموریال وست ونکوور هستم. 

  Carol Chestnut
اً از دنیای حقوق بازنشسته شدم و در حال  من اخ�ی
ین نحو ممکن به  برریس این بودم که چگونه به به�ت

جامعه ای که در آن بزرگ شده ام و جا�ی که طی 21 
 کرده ام، دین خود را ادا کنم.  

گ
سال  گذشته در آن زندیک

از آنجا�ی که من کاربر دائمی کتابخانه هستم و در ایام کودیک تقریباً تمام شنبه 
ز بود!(،  ی می کردم )زما�ز که طبقه پای�ی های خودم را در بخش کودکان س�پ

فرصت خدمت کردن در هیئت مدیره  بنیاد، بنظرم کامال مناسب می رسید. من 
مشتاق هستم تا به ادامه برنامه ها�ی که در حال حا�ز وجود دارند و طرح 

ابتکارات جدید کمک کنم.    

Koichi Ron Shimoda
من معتقدم که کتابخانه های عمومی، منابع کلیدی، 
ی فردی مادام العمر  پذیرا و امن جامعه برای یادگ�ی

هستند. بنابراین، تصمیم گرفتم به عنوان یک متویل 
برای  کتابخانه مموریال وست ونکوور داوطلب شوم. 

پس از بازگشت به ونکوور، من در هفت سال گذشته به عنوان متویل کتابخانه 
مموریال وست ونکوور خدمت کرده ام. من به مدت هفت سال در کمیته مایل 

خدمت کردم و سپس به مت چهار  سال ریاست آن را بر عهده داشتم.  شش 
و ونکوور( کتابخانه  سال به عنوان مدیر فدراسیون )18 کتابخانه عمومی م�ت
 از کتابخانه مموریال وست ونکوور خدمت 

گ
لینک"، به نمایندیک عمومی "این�ت

ز در شش سال  گذشته به عنوان خزانه دار و عضو کمیته اجرا�ی  کردم. همچن�ی
در فعالیت کرده ام. من مدیر اجرا�ی مقرهای اروپا و آمریکای شمایل موسسات 

، اوراق بهادار و بیمه حوزه  آسیا-اقیانوسیه بودم.  بانکداری رسمایه گذاری جها�ز
ضمن اینکه خدمات حسابریس و حسابداری را به همراه مشاوره کالن در زمینه 

اتژیک و فناوری اطالعات ارائه کرده ام. ، اس�ت های منابع انسا�ز

 معر�ز

اعضای جدید هیئت مدیره

رسمایه گذاری های کلیدی

 2022
بودجه های در نظر 

 گرفته شده برای 
 کتابخانه مموریال 

 وست ونکوور

این بودجه از طریق "کنرست های جمعه شب"، حامیان "مطالب اختصا� سالمندان " و "خدمات دگرتوان ها"، رویدادی با حضور جودی ویلسون-ریبولد، 
استودیوی  ضبط ما، و موارد دیگر به دست آمده است. 

»من عاشق کتابخانه هستم. کارکنان، دوست و بسیار کمک حال 
 هستند. یک برنامه فوق العاده وجود دارد که به سالمندان کمک 
می  کند… ِکیل به من کمک می کند کتاب ها�ی را که بیش�ت به آنها 

د. می دانم  م آنها را تحویل می گ�ی عالقه  دارم انتخاب کنم و دخ�ت
ل به من  ن که اگر از  آنها بخواهم، خودشان کتاب ها را درب م�ن

تحویل می دهند.« 

قصه ای تاریخی
با زمان حال مالقات می کند

Joy Tutsch با عکس ها�ی از ،Patricia Bowles نوشته

وع شد که از طریق کتابخانه، یک کتاب جذاب به نام "بازی پرندگان  همه اینها زما�ز رسش
وزی در جنگ جها�ن  و گرگ ها: زنان  جوان مبتکری که بازی تخته ای مخفی آنها به پ�ی
ز را خواندم. این کتاب اثری کامالً تحقیق شده در  دوم کمک کرد" نوشته سایمون  پارک�ی

وی دریا�ی سلطن�ت زنان" است  وی دریا�ی و گروه ده نفره از  اعضای "ن�ی مورد یک کاپیتان ن�ی
ورانه پشت موفقیت "قایق های  که  روش ابداعی آنها منجر به برمال شدن تاکتیک های  رسش

یو شکل" آلمان ها شد. من این کتاب را به دوست خوبم، جوی توتچ،  داوطلب کتابخانه و 
یک کتابخوان واقعی توصیه کردم. هفته بعد پیامی از جوی دریافت کردم که در آن از  من 

برای مالقات همسایه اش، جیلیان کاردر، به �ف چای دعوت شده بود، ک� که معلوم 
وی دریا�ی سلطن�ت زنان بوده است.  شد در جنگ  جها�ز دوم، دارنده مقامی ارشد در ن�ی

جوی کتاب را به جیلیان داد و  او با عالقه فراوان آن را خواند. 

چند هفته بعد او موافقت خود را برای یک میهما�ز دورهمی اعالم کرد. ما او را در آپارتمان 
ز  دوست داشت�ز وی با منظره ای واضح از اقیانوس مالقات کردیم. او با دقت روی  م�ی

چه خاطرا�ت با عبارت 1945  ناهارخوری اش چند عکس، کتاب کار مکانیک رادیو�ی اش، دف�ت
وع  به تعریف داستانش کرد.  ز چای، رسش ه بندی خود را گذاشته بود. بعد از ریخ�ت روی جلد و کارت ج�ی

 کند. 
گ

وع شد و او را به دوون فرستادند تا با پدربزرگ و مادربزرگش زندیک جیلیان 13 ساله بود که جنگ رسش
او  گفت به علت هشدارهای حمله هوا�ی مداوم، مجبور می شد زیر پله ها پنهان شود. سپس در مورد 

بمباران اکس�ت در  نزدییک او، و روشن شدن آسمان با آتش در پلیموث صحبت کرد. او برنامه غذاهای 
ه بندی شده را به خاطر  می آورد و به »یک تخم مرغ کوچک در هر چهار هفته« به عنوان نمونه ای از  ج�ی

ه بندی غذا اشاره کرد.  ان ج�ی ز م�ی

وی دریا�ی سلطن�ت زنان به بریستول رفت و درخواست کرد  در سال 1944، او با هدف عضویت در ن�ی
مکانیک  رادیو شود. شش هفته اول تمرین هفت ماهه او در دریاچه لوموند اسکاتلند برگزار شد و 

سپس برای اتمام دوره به لندن نقل مکان کرد.  

شش مکانیک مستقر در پادوک هاوس، سامرست، )سه زن، سه مرد( برای تعم�ی رادیوهای 
ز از برجهای رادیو�ی به فرودگاه های انگلی� منتقل شدند. جیلیان لباس  هواپیما و باال رف�ت

وی دریا�ی سلطن�ت زنان را به تن کرد.   فرم شیک خود در ن�ی

ن است،  وزی در جنگ در تاریخ 8 می 1945، می نویسد:   »شگفت انگ�ی او در رابطه با روز پ�ی
 

گ
، و امشب در آشفت� نمی توانم باور کنم، پرچم ها همه جا هستند، قرمز،  سفید و آ�ب

می رقصند.«  

وی دریا�ی سلطن�ت زنان  جیلیان در سال 1946 از خدمت ن�ی
مرخص شد. او  در سال 1959 با رالف کاردر در انگلستان ازدواج 
کرد و پس از آن به کانادا  نقل مکان کرد. گیلیان 50 سال است که 

 می کند و از  کاربران مشتاق کتابخانه است. 
گ

در دونداراو زندیک

 مجموعه های بزرگساالن
 مجموعه های کودکان

 مجموعه های موسیقی
 برنامه ها

 فناوری و پروژه ها


