
            

  

HAZARAGI 

 

تحقیق د باره بهترین طریقا بلده آسترالیای غربی تا مطمئن شونه که اطفاالی که از فامیالی غریب استن به اندازه کافی غذایی 

 خوب دشته شن.

 مو می خواییم بوفامیم که:

 مونه و ای مشکل چی قدر کالن استه؟. اطفال و نفرای کم سن اگه غذای خوب نخرن چی رقم بله شی تاثیر 1

 . چی چیز باعث موشه که اطفال و نفرای کم سن دسترسی به غذای خوب نه دشته شه؟2

. آیا غذایی که از طرف سازمانای خیریه دده موشه بلده اطفال و نفرای کم سن، به شمول مراقبت د مکتب و پیش از مکتب 3

 میرسه، و ای چی قدر کمک موشه؟

د درسایی که د باره خریدو و پخته کدون غذا استه مورن، و چی قدر ای ل و نفرای کم سن و/یا والدین/سرپرستای شی . آیا اطفا4

 درسا کمک مونه؟

 به جای بلده تمام اطفال د مکتب یک راه حل خوب خاد بود؟-. آیا مهیا کدون یک نان چاشت جاه5

 نه استه؟. آیا کدم راهای خوب دیگه بلده ازیکه اطفال گوشنا نم6

 . چی رقم آسترالیای غربی بله حق اطفال د دسترسی یک غذای سالم توجه مونه؟7

  

پناهندا و مهاجرای تازه امده و اطفاالی مردمای بومی و جزیره نشینای تنگی تورس که د باره تجربای اطفال  یمو واقعاً می خوای

 بشنویم.

 مالومات غدرتر د باره تحقیق

 ولی اطفال گوشنا امیالی د کمک نیاز دیرن –مدت نیاز دیره -فقر به یک راه حل دراز

استه. همچنین راه های مختلف وجود دیره که دلیل فقیر بودو بخشی از یک پیدا نکدون غذای کافی فقط کمیته باخبر استه که 

خوب و -ال، مردما ره کمک کنی که کارای با تنخاهبلده مث –نفرایی ره که پیسه کافی بلده خریدون مواد غذایی ندره کمک کنی 

. ولی ای کارا وابسته به اقدام کدون دولت فدرال استه و می تینه یک وقت زیاد ره بیگره تا پیدا کنن دوزندگی کبرای اگو جای 

ینه شونه تا اطفالی ره ای کمیته د سطح ایالتی کار مونه و مو عالقه مندیم تا بوفامیم که د حال حاظر چیز کار می تجور شونه. 

 که غذایی سالم به اندازه کافی بلده خوردو ندره کمک شونه.

 

 چی رقم تاثیر مونه؟ شیبله  خوب نخره خوراکاگه اطفال 

یک خوراک ناسالم د بله صحت فزیکی و روحی اطفال تاثیر می تنه، و همچنان د بله قابلیت اطفال د مکتب و فعالیتای اجتماعی 

دوزی کده کوره خوره پور کنن، که می تینه باعث مشکالت زیادتر قد قانون  مجبور موشهباضی وقتا اطفال . تاثیر مونه شی

چیزا  شونه. تاثیر گوشنا مندو به حیث یک طفل باضی وقتا تا وقتایی جوانی هم حس موشه. مو عالقه مندیم که د باره تمام ازی

 دنه طفل و کدام اطفال تاثیر کیده. چند هزیاد تر بوفامیم. مو می خوایی بوفامی که بل

 ؟منظور ازمو از دسترسی ندشتو د غذای خوب چیز استه

نگاه کنه، یا نمی تنن  دور باضی وقتا مردما از پیدا کدون غذای خوب به اندازه کافی مطمئن نیستن که اوناره از حس گوشنا بودو

 به اندازه کافی غذای درست پیدا کنن که سالم بومنن. ای به نام نا امنی غذایی شناخته موشه.

  ای شاید باضی وقتا یا اکثر وقتا پیش بایه، یا شاید یک دفه اتفاق افتیده شه. مو د تمام ازی تجربا عالقه مند استیم.



 سط سازمانای خیریه چیز استه؟منظور ازمو از مهیا کدون مواد غذایی تو

مواد غذایی، آشپزخانه سوپ، رسندون غذا، مهیا کدون مواد غذایی د مکتبا بلده  سیاری ای به شمول بسته مواد غذایی، موترای

 محلی، کارت خرید سوپرمارکیتا، و مواد غذایی با تخفیف موشه.خوارکه خیرای ذصبحانه، 

. ای معموالً توسط گروپای )همچنین باضی وقتا کمک مواد غذایی یا امداد غذا( یاد مونهای ره به نام تسکین مواد غذایی موگیه 

ضایعات موره بلده د  غیر ازوتا و رستورانا اکثراً مواد غذایی ره که یخیریه، باضی وقتا قد کمک دولتی مهیا موشه. سوپرمارک

 انه.امداد کمک مونه، که اونا اوره بلده مردمای ضرورتمند میرس گروپای

 درسایی که د باره خریدو و پخته کدون مواد غذایی استه چیزه؟

 ارزانای قسم درسا هدف شی ای استه که مردما ره د باره فامیدون غذای سالم، آشپزی و مدیریت کدون خرید مواد غذایی 

، و مردمایی که تازه د آسترالیا مالومات بیدیه. ای شاید بلده والدین و سرپرستای اطفال د دوران ابتدائی طفولیت، اطفال مکتبی

 امده جور شده باشه.

 دولتی انجام موشه.-و اکثراً توسط گروپای غیر موگیهایناره اکثراً د نام پروگرام آموزشی مواد غذایی 

 منظور ازمو از توجه ددو د حقوق اطفال چیزه؟

 ییاز مواد غذا یرنحق د اطفالکه  ونهم انی، بیدهامضا کاوره  ایسترالآکه  طفل،سازمان ملل متحد د مورد حقوق  ونیکنوانس

توسعه  هدفایبه  نیهمچن ایسترالآ. کنهسالم رشد  یا وهیبه ش اوناکه  هاست یمعن یبرخوردار باشن که به ا یزندگ معیارو  یمغذ

 .هاست 2030به فقر تا سال  ودد انیاهداف پا یاز ا یکی. هملل متحد متعهد شده است زمانسا داریپا

 لده؟ بکنهتالش  اوبه  ودیرس لدهب ای کنهبرآورده  هحقوق و اهداف ر رقم یکه ا نهتا مطمئن شو یز کار مونهچ یغرب یایسترالآ

 یانجام ا یهااز راه یکی؟ یره، داستنکجا د و  استنخوب  یکه بدون غذا اطفالیتعداد  یریگیپ لدهب کدم چارهدولت  ایمثال، آ

 ونه، مشخص ماستن ییغذامواد کمبود  ریتأث زیر رزیادتکه مردم  هر ییها، که مکانهاست ییاسترس غذا خصکار، استفاده از شا

 .نیمارائه ک هالزم ر یکاکم نیمتا بت

 شنریکه کم هاست یزیچ نیبود. ا ادخ یرند ازین تیبه حما اطفالکدم  زیکها یریگیپ لدهب یک طریقه هم طفل آسایش یجیاسترات

 یو شامل اهداف وشهم یالتیدولت ا تمامشامل  ی. اهاست اطفالمقابله با فقر  بلده یخوب طریقه که هجوانان گفتنو و  اطفال( ی)قبل

 .وشهم ‘یمغذ یبه غذا یدسترس’مانند 


