
SMALL PROJECTS

 تستند هذه البيانات إىل مقابالت هاتفية مع 122 طفالً يف مايو/أيار 2020 (الربع األخ�) يف املناطق التالية يف إسطنبول: فاتح-كاراجومروك، فاتح-تشابا،

فاتح-موالنا كا�، فاتح-فندك زاده، أتاشه�-كايشداغ، سانجاك تيبي-ساري غازي وبيه أغلو تارالبايش

األطفال حصول  حول  بحث 

أيام  خالل  الحقوق  عىل 

مناطق  يف  كورونا 

اسطنبول  من   مختلفة 

الذين شاركوا آرائهم من الرعاية  عدد مقدمي 

 خالل املشاركة يف البحث: العدد الكيل 85 شخًصا 

التعرف عىل عدد األطفال الذين تم 

التي  ظروفهم من خالل املعلومات 

الرعاية: 269  تم جمعها من مقدمي 

ر               من مقدمي
ذك

الرعاية أنه ² يكن من 

املمكن ض´ن ظروف الحجر 

الصحي يف املنزل يف حالة إصابة 

أي شخص بف�وس كورونا 

ذكر            من مقدمي الرعاية أن أطفالهم

 إما ² يتمكنوا من الوصول إىل برنامج 

EBA عىل اإلطالق، أو ² يتمكنوا من

بانتظام  إليه  الوصول 

مقدمي من 

يتخذون ال  الرعاية 

أي إجراءات 

ضد ف�وس كورونا

الصحية الرعاية  إىل  الوصول 

إحدى يف  نافذة  توجد  ال  ولكن  غرفتان  لدينا 

الغرفة  تلك  باب  إغالق  Ãكننا  ال  الغرف. 

مرض  إذا  الله،  سمح  ال  تهويتها.  نريد  ألننا 

منفصلة  غرفة  توف�  Ãكننا  ال  ما  شخص 

أطفال ألربعة  أم 

ذكر            من مقدمي الرعاية أنهم

ليس لديهم دخل منتظم وفقدوا 

وظائفهم. خالل فرتة كورونا 

ر               من مقدمي
ذك

الرعاية أنهم ² يتمكنوا من 

الحصول عىل أي مساعدة 

عىل الرغم من أنهم تقدموا 

ر              من مقدمي 
بطلب، وذك

تلقوا مساعدة  الذين  الرعاية 

الدعم. أن حاجتهم مستمرة 

ة لحيا  ا

ء لبقا  وا

لتنمية ا و

مكان أي  من  املناسب  الدعم  عىل  الحصول  من  نتمكن.   ²

املختار  إىل  الغذائية  املساعدات  بعض  وصلت  أخ�ًا، 

نتمكن و²  صعب،  وضع  يف  أننا  وأخربتهم  وذهبت 

طعام  سلة  عىل  إال  الحصول  من 
،

اآلن انتهت  لكن  ل�ة،   1000 بقيمة  دعم  تلقينا 

أطفال ثالثة  لديك  يكون  أن  ال Ãكن 

البقالة  من  بالتسوق  والقيام  اإليجار  ودفع 

العثور  نتمكن من  إذا ²  الوقت.  نفس  يف 

القرية  إىل  فسنذهب  عمل،  عىل 

،

أطفال لثالثة  أم 

اإلنرتنت عرب  مجموعات  عرب  لألطفال  منزلية  واجبات   Ñبتعي يقومون 

من  نتمكن  حتى  مطبوعة  نسخة  عىل  نحصل  أن  يجب  ذلك،  ومع 

عىل  املدرسية  واجباتهم  أداء  Ãكنهم  ال  األطفال  ألن  بها  القيام 

إنفاق  إىل  اضطررت  علينا.  ثقيل  عبء  وهذا  الهاتف. 

حال 100 أية  عىل  املطبوعات.  عىل  أحصل  أعد   ² واحد.  أسبوع  يف  ل�ة 

الدروس  متابعة  عن  توقفوا  أقوله،  ملا  يستمعون  ال  األطفال 

Ñلطفل ام 

بارتداء يخربوننا  ناحية  من  األقنعة.  لرشاء  نقوداً  طلبوا  ألنهم  فقط  باإلهانة   لكنني شعرت 

اليوم ماركت يف ذلك  السوبر  إىل  القناع. ذهبت  يبيعون  أخرى  ناحية  نخرج، ومن  القناع عندما 

قناًعا عىل أخرج، أضع  اآلن، عندما  الشديدة.  باإلهانة  بالدخول. شعرت  قناعي و² يسمحوا يل   لقد نسيت 

أنهم يف رأينا  األقنعة، ف´ذا نفعل اآلن؟  الكث� من  لدينا  ارتداؤه، وليس  وجه طفيل، لكن ال Ãكنني 

أفهم هذا  اآلن، وال  قناع  العثور عىل  لكنهم ال يستطيعون  األوراق فقط،  املال عىل  أطنانًا من  ينفقون  االنتخابات 

، 

أطفال لثالثة  أم 

لقد يعمل،  ال  زوجي  أقول؟  أن  Ãكنني  ماذا  معنى.  لها  ليس  الكل´ت  حيث  نقطة  إىل  وصلنا  لقد 

بالحرج  شعرت  لقد  اليوم،  ذلك  يف  ابني  معلم  أخربت  أنني  حتى  الصعوبات.  من  بالعديد  مررنا 

صدقاتها  لنا  تقدم  أن  منها  ألطلب  بخالتي  اتصلت  لقد  آخر.  خيار  يوجد  ال   Ûصدقو ولكن  الشديد 

األقل  عىل  أفعل؟  ماذا  حال.  أي  عىل  قبلتها  لكنني  ل�ة،   25 وأعطتني  العام  هذا 

حًقا  صعب  أمر  إنه  الخبز  بعض  رشاء  Ãكنني  أنه  اعتقدت 

اعتدت منها.  أي  عىل  العثور  من  نتمكن   ² البداية  يف 

للتسوق  أذهب  عندما  الرأس  بوشاح  وجهي  تغطية  عىل 

أطفال ألربعة  أم 

يصل           من مقدمي الرعاية إىل

التلفزيونية  األخبار  وخاصة  املعلومات، 

الرئيسية  .من خالل وسائل اإلعالم 
،

اإلعالم ووسائل  املعلومات  إىل  الوصول 

املقلقة العبارات  س´ع  يف  واستمروا  بالقلق،  األطفال  شعر   بالطبع، 

لكن البعض.  بعضنا  مع  نتعامل  نحن  الحال  بطبيعة  أيًضا،  قلقون  نحن 

هذه  يف  األطفال  مع  التعامل  كيفية  معرفة  أستطع   ²  بجدية، 

الوالدين بإبالغ  أحدهم  يقوم  أن  الرائع  من  سيكون  العملية. 
،

Ñلطفل أم 

بين´ يف الجولة األوىل من املقابالت، كان معدل

أنه ليس لديهم  الذين ذكروا  الرعاية،  مقدمي 

ت           انخفض هذا 
اتصال باإلنرتن

.املعدل يف الجولة الثانية إىل 

² ندعم استخدام اإلنرتنت. مع انتشار املرض، ُحبس األطفال يف

املنزل. ال توجد مساحة مفتوحة أو حديقة للعب األطفال 

القتال اشرتينا اتصاالً باإلنرتنت حتى ال يبدأ األطفال يف 

.ال أريد اتصال باإلنرتنت يف املنزل بعد انتهاء الوباء 
.

أطفال لثالثة  أم 

Ñلطفل ام 

Ñلطفل ام 

باملساعدات نجونا  لقد  عائلتي.  يف  يعمل  أحد  ال 

أيًضا   نفدت  لكنها  أرسلتموها.  التي 

أطفال لثالثة  أب 

21%
8%

أنفسنا نحجر  واحدة  غرفة  يف  كلنا  نعيش 
Ñلطفل ام 

وجهات نظر

مقدمي الرعاية 

التعليم إىل  األطفال  وصول 

 تم إنتاج هذا املنشور بدعم مايل من االتحاد األورو� يف إطار برنامج االتحاد األورو�
 املسؤولون الوحيدون عن محتوى هذا املنشور هم وال تعكس بأي حال من األحوال وجهات نظر االتحاد األورو�
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