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 القدر على الفقيرة العائالت أطفال حصول من للتأكد أستراليا غرب في اتباعها يجب التي الطرق أفضل في التحقيق

  الجيد. الطعام من الكافي

   معرفته: نريد الذي ما

 المشكلة؟ هذه حجم وما الجيد الطعام تناول عدم من والشباب األطفال يتأثر كيف .1

 الجيد؟ الطعام على والشباب األطفال حصول صعوبة يسبب الذي ما .2

 مقدار وما الحضانة، ودور المدارس أطفال فيهم بما والشباب، األطفال إلى الخيرية المنظمات تقدمه الذي الطعام يصل هل .3

  بها؟ الطعام هذا يساهم التي المساعدة

 التي المساعدة مقدار وما وطبخه، الطعام شراء كيفية لتعلم دروًسا مله الرعاية والديهم/مقدمو و/أو والشباب األطفال يحضر هل .4

 الدروس؟ هذه بها تساهم

  جيًدا؟ حًل  المدارس في األطفال لجميع الموائد على غداء وجبات تقديم يعتبر هل .5

 الجوع؟ من األطفال يعاني ال لكي نتبعها أخرى جيدة طرق هناك هل .6

  صحي؟ غذائي نظام على الحصول في األطفال حقوق إلى ماًمااهت أستراليا غرب تعير كيف .7

 وسكان األصليين أستراليا سكان وأطفال حديًثا القادمين والمهاجرين اللجئين أطفال بها مر التي التجارب إلى نستمع أن حًقا نود

 توريس. مضيق جزر

 التحقيق عن المعلومات من مزيد

  اآلن المساعدة يحتاجون الجوعى األطفال لكن - المدى طويل حالً  يحتاج الفقر

 طرق أيًضا هناك الفقر. من المعاناة من واحد جزء مجرد يكون قد الطعام من الكافي القدر على الحصول عدم أن اللجنة تدرك

 جيدة وظائف على للعثور الناس مساعدة مثل، - الصحي الطعام لشراء المال من الكافي القدر لديهم ليس الذين الناس لمساعدة مختلفة

  لإلصلح. طويًل  وقتًا يستغرق قد وهذا فعال إجراء الفيدرالية الحكومة اتخاذ على تعتمد األشياء هذه وكل  للمعيشة. ومكان األجر

 الطعام من يكفيهم ما يجدون ال ينالذ األطفال لمساعدة الحال في عمله يمكن ما نجد أن ويهمنا الوالية مستوى على اللجنة تعمل

    الصحي.

 األطفال؟ على الجيد الطعام تناول عدم تأثير ما

 في اندماجهم وعلى المدرسة في أدائهم على أيًضا يؤثر كما والنفسية، الجسمانية األطفال صحة على السيء الغذائي النظام يؤثر قد

 في الجوع من والمعاناة القانون. مع المشاكل من مزيد  إلى يؤدي قد مما نفسهم،أ إلطعام للسرقة أحيانًا األطفال يعمد وقد  المجتمع.

 األطفال هم ومن األطفال عدد كم نعرف أن نود األشياء. هذه كل من مزيد على نتعرف أن يهمنا  الِكبَر. عند أثًرا تترك قد الصغر

 بذلك. يتأثرون الذين

 الجيد؟ الطعام على الحصول بعدم نعنيه الذي ما

 القدر على الحصول يستطيعون ال أنهم أو الجوع، من يعانون ال لكي الكافي الطعام على العثور ضمان الناس بعض يستطيع ال

  الغذائي. األمن إنعدام باسم يُعرف ما وهذا  جيدة. صحة في للبقاء الملئم الطعام من الكافي

    التجارب. هذه كل على نتعرف أن يهمنا  فقط. واحدة مرة يحدث أن يجوز أو األحيان، معظم في أو أحيانًا ذلك يحدث وقد

 الخيرية؟ المنظمات تقدمه الذي بالطعام نعني ماذا

زم ذلك يشمل  إلى توصيله يتم الذي والطعام الغذائية، الوجبات وتوصيل الحساء، تقديم ومطابخ الطعام، وشاحنات الغذائية، الرُّ

  السعر. الُمخفّضة الغذائية والمواد السوبرماركت، وقسائم األهلية، الغذائية المؤن ومخازن اإلفطار، لنوادي المدارس



 الجماعات عادةً  بتقديمة وتقوم الغذائية(. المعونة أو الغذائية المساعدات عليه يطلق )وأحيانًا الغذائية اإلغاثة باسم يعرف ما وهذا

 إلى ،النفايات مع سيذهب كان الذي ،بالطعام غالبًا والمطاعم رماركتالسوب أسواق وتتبرع  أحيانًا. الحكومة من بالمساعدة الخيرية،

  المحتاجين. إلى توصيله على تعمل التي الغذائية اإلغاثة جماعات

  وطبخه؟ الطعام شراء كيفية لمعرفة تقدم التي الدروس هي ما

 الوضع مراعاة مع الطعام شراء وإدارة بخوالط الصحية باألطعمة أفضل توعيةً  الناس إعطاء إلى تهدف الدروس من األنواع هذه

 للناس أو المدارس وأطفال المبكرة الطفولة مراحل في لألطفال الرعاية ومقدمي الوالدين لملءمة الدروس هذه تصميم يُمكن  المالي.

   أستراليا. إلى الوصول حديثي

   حكومية. غير جماعات الغالب في وتديرها الغذائية" األمية محو "برامج باسم غالبًا هذه وتُعرف

  األطفال؟ لحقوق االهتمام بإعارة نعني ماذا

 مستوى وفي الُمغذي الطعام في الحق لألطفال أن عليها، أستراليا وقعت التي الطفل، بحقوق الخاصة المتحدة األمم اتفاقية تنص

 هذه ضمن ومن المتحدة. لألمم التابعة ستدامةالم التنمية بأهداف أيًضا أستراليا والتزمت  صحية. بطريقة النمو لهم يضمن معيشة

 .2030 بحلول الفقر على القضاء األهداف

 طريقة الوالية لدى هل مثل، تجاهها؟ العمل أو واألهداف الحقوق من األنواع بهذه الوفاء لضمان أستراليا غرب به تقوم الذي ما

 الغذائي، اإلجهاد دليل استخدام هي بها ذلك تحقيق يمكن التي الطرق إحدى هم؟ وأين الجوع من يعانون الذين األطفال عدد كم علتتبُّ 

   لهم. المساعدة تقديم يمكن لكي الغذاء نقص من تضرًرا األكثر الناس مواقع يحدد الذي

 بشؤون القائم )السابق( المفوض قال الذي هو هذا  للدعم. يحتاجون الذين األطفال لتتبع أيًضا طريقة الطفل رفاهية استراتيجية وتكون

 "إمكانية مثل اأهدافً  ويشمل بأكملها الوالية حكومة اشتراك ذلك ويتضمن  األطفال. فقر لمعالجة الجيدة الطريقة إنه والشباب األطفال

  الُمغذّي". الطعام على الحصول


