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 العربي:  عالتحدیات التي یواجھا المجتم
.  المترجمین یجعل من الصعب على العائالت الحصول على الخدمات عدم تواجد• 

في  في الحصول على الخدمات  اتصعوبل عن مواجھتھاالعائالت  عبرت العدید من
، حیث یواجھون  على التواصل لمساعدتھمن یمترجماألماكن التي ال یتوفر فیھا 

 األوراق وفھم المستندات المختلفة. تعبئةفي  اتصعوب

في  . قد یكون غیر مفھومأمًرا محیًرا وقد یكون أحیانًا الحصول على الخدمات • 
ما یجب علیھم فعلھ للحصول   فھمالصعب على العائالت  الكثیر من الحاالت من

. قد یكون من  طلباتالعدید من المستندات وال ب علیھم تعبئةج، حیث یعلى الخدمات
،  للحصول على المساعدة ممعھ األشخاص الذین یتوجب التواصلالصعب معرفة 

الحصول على   صعوبات جّمة من أجل  من العائالت العدید باإلضافة إلى مواجھة
 .اإلجراءات المحیرة بالنسبة إلیھمالخدمات بسبب 

مكلفًا  أمًراخدمات الرعایة الصحیة  الحصول على. قد یكون الخدمات مكلفة• 
في   إلى تلقي الخدمات الصحیة سوىال تذھب ھذه العائالت  ا. لذبالنسبة إلى العدید

ات  االنتظار لفترفي بعض الحاالت یتعین علیھم باإلضافة إلى أنھ ، ةحاالت الطارئال
العدید من   من أجل ذلك تتجنب رؤیة الطبیب. حتى یتمكنوا من طویلة  زمنیة

 لذلك.  ا إذا اضطروإالّ األطباء   عیاداتالطوارئ أو   أقسامالذھاب إلى  العائالت 

اكل لطالما كانت . ھذه المشالمشاكلتفاقم ھذه  في COVID 19ساھم تفشي • 
ساھم ذلك  . في تفاقمھا  ساھم COVID 19تفشي   موجودة منذ سنوات عدیدة، لكن
اتف والھ تعد تجیب علىالوكاالت لم  بسبب أن في زیادة صعوبة تلقي الخدمات

في استخدام الخدمات  صعوباتالعائالت أیًضا العدید من . واجھت ھاوأغلقت مكاتب 
باإلضافة إلى  كانت جدیدة بالنسبة لھم.  قنیاتاإلنترنت ألن ھذه الت التي تعتمد على

قلقین من أن التعلم عبر اإلنترنت یجعل من الصعب على   أن العدید منھم كانوا
 . وفھم ما یقومون بتعلمھأطفالھم التركیز 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

 

 

في نیو المحلي المجتمع من أعضاء بالتعاون مع  2022و  2021في عامي  The Endowment for Health ةعملت مؤسس
إمكانیة  ھو تحسین  ECEM الھدف من). ECEM( الطفولة المبكرة بناء حراك إنصاف على  Child Trends مؤسسةھامشار و

ن وخدمات مثل اإلسكایة، الخدمات العائلغیرھا من الرعایة المبكرة والتعلیم والرعایة الصحیة و لعدید من الخدمات، مثلالوصول إلى ا 
عبر   دردشة جماعیة افتراضیة  تمكنا من خالللعائالت في نیو ھامشار. التحول اإللكتروني وغیرھا من الخدمات التي تستھدف ا

التي تعاني منھا ھذه والتحدیات المجتمعیة  اإلیجابیات من التعرف على العربیة تعائالالعدید من المع م الماضي  اإلنترنت قمنا بھا العا
 .الوصول إلى الخدماتب العائالت فیما یتعلق

 ي: لمجتمع العرب ا التي وجدھااإلیجابیات 
التعامل  .الخدمات الحصول على أجل منالوكاالت مساعدة • 

في غایة  أمًرا قد یكون غیر المعروفة العمل مع أنظمة 
  ساعدتفي بلد جدید. عند تواجد العائلة خاصة و، وبةصعال

العدید  لي لنیو إنجالند وكاالت إعادة التوطین مثل المعھد الدو
ھذه  على الخدمات. لقد كانت  الحصول  يفمن العائالت بالفعل 

 معلومات مفیدة حول مصدًرا ممیًزا للحصول على  الوكاالت
النقدیة   اتمثل برامج التعلیم المبكر والمساعد یةموارد المجتمعال
غیر   الرعایة الصحیة والمزیدخدمات الطعام و قسائمو لسكنیةوا

 . ذلك

یساعدون في الحصول على   ونوالمتعاون بونألشخاص الطیا• 
الحصول  لعائالت الناطقة باللغة العربیة ل یمكن. تجارب مفیدة

بشكل   تساھموكاالت إعادة التوطین التي  مساعدة من خالل على
یمكن لھذه عملیات تقدیم الطلبات. التسھیل من في فعال 

المعلمین  قبل منمباشرة على مساعدة   العائالت أیًضا الحصول
عبرت العدید من  والمترجمین الفوریین. والموظفین واألطباء 
الموظفین ومقدمي   حول كون ادتھاسع عن مدى العائالت

تعاونون. وھو ما أدى إلى تسھیل األمر الخدمات لطفاء وم
 التي كانوا یبحثوا عنھا. على الخدماتبنجاح  علیھم وحصولھم

 

نشر الدروس  ھو  الطفولة المبكرة   حراك إنصافلمرحلة التالیة من  ا
مساعدة  تعمل على ، ثم اتخاذ إجراءات جراء عملیات البحث المستفادة 
،  في النمو، والجمیع مرحب بھم لالنضمام آخذ  الحراكالعربیة.  العائالت 

 . أنتم جمیعًا یمكنكم مساعدتنا

قوموا باالشتراك لتلقي تحدیثات حول تطور 
 أعمالنا من خالل: 

endowmentforhealth.org/early-
childhood-equity-movement 


