
 في مدينة غزة 19التقرير المعد لالستجابة ألزمة الكورونا كوفيد-

حقيقة أن غزة مدينة  معزولة عمليا عن العالم الخارجي ال يمكن لألسف أن تمنع فيروس كورونا من دخول
المنطقة. في حوالي منتصف مارس ، تم اإلبالغ عن اإلصابة األولى ، مما أدى إلى إغالق فوري. منذ ذلك

الحين ، تم إغالق المدارس ، وكذلك االستوديو المفتوح ، مما اضطر األطفال إلى البقاء في المنزل.

خالل األسبوعين الماضيين ، بدا الوضع تحت السيطرة ، ولكن كانت هناك تقارير هذا األسبوع عن إصابات
جديدة. خالل الفترة المقبلة ، سيظل الوضع متوترا في غزة. إن تفشي الفايروس أكثر في المنطقة سيؤدي ذلك

إلى أزمة أكبر بكثير مما يمكن أن نتخيلها نحن األوروبيين. 

على الرغم من اإلجراءات الصارمة ، والخوف ، والفترة الرمضانية بينهما ، لم يتوقف عمل فريق االستوديو
 ، تحولتHOPEالمفتوح لدينا. بعد  أربع سنوات من التدريب على إنشاء مقاطع فيديو إرشادية بواسطة مؤسسة 

األزمة الحالية إلى لحظة حاسمة لوضع هذه المعرفة موضع التنفيذ. وبهذه الطريقة ، أصبح االستوديو المفتوح
Open Studio.رائًدا في مجال التدريس عبر اإلنترنت 

منذ بداية اإلغالق ، قام المعلمون التسعة
 مقطع فيديو 70في فريقنا بعمل أكثر من 

إرشادًيا! كما بدأ فريق ميوز الراقص
أيًضا في إنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو

اإلرشادية.
 خاصةWhatsAppمن خالل مجموعة 

 وFacebookومجموعة عامة على 

www.BeeHomeAcademy.com

تمكنا من الوصول إلى العديد من األطفال
، وملء جميع المنازل بأنشطة مثل الرسم

والتلوين وكتابة الشعر والحرف
والتمارين والرقص وصنع الموسيقى .

http://www.BeeHomeAcademy.com/


 فحسب ، بل أثرتOpen Studio على 19لم تؤثر التدابير المتخذة لمواجهة خطر االصابة بفايروس كوفيد 

. يبدو لنا أن تسعة من األطفال األكثر مشاركة سيشكلون مجموعة تجريبيةSaturdayأيًضا على أكاديمية 

. تلقت كل عائلة من عائالتها التسعة صندوًقا كبيًرا ال يحتوي فقط على موادCorona Artboxesمثالية ل  

للرسم والطالء والتركيب ، ولكن أيًضا معلومات حول الفيروس والمطهرات والكتب لجميع األعمار ، بحيث
يمكن لجميع أفراد العائلة أن تنشط مًعا.

منذ توزيع الصناديق ، كان المعلمون يزورون العائالت كل أسبوعين لتوريد مواد إضافية ، وكانت هناك
 أسبوعية مع األطفال لتبادل الخبرات والتعليقاتZoomجلسات 

كل من اآلباء واألطفال سعداء للغاية للحصول على هذا المدخالت اإلبداعية والتدريب خالل هذه األوقات
Coronaالصعبة. في المقابل ، لقد فوجئنا للغاية باإلبداع واالبتكار لدى العائالت والذي أسعدنا كثيرا. مع 

Artboxصندوق واحد ، يمكننا الوصول إلى الكثير من الناس ، حيث أن هذه العائالت عادة ما تكون أكبر من 

تلك الموجودة في شمال أوروبا ، وغالًبا ما تتكون من أجيال متعددة. وقد تلمسنا حجم االستفادة من الرسومات
. باإلضافة إلى ذلك ، تلقينا أيًضا الكثير منArtboxالتي رأيناها ، من خالل مشاركة كل أفراد األسرة في 

المعلومات حول كيفية تجربة اإلغالق ، وما هي الصعوبات التي يواجها الناس ، وأين وكيف يمكننا تقديم
تدريب إضافي.



في هذا الصيف ، ال تزال العديد من األشياء غير مؤكدة ، خاصة وأن اإلصابات الجديدة ستؤدي على األرجح
  بالتحضر لمواجهة األزمةHOPEإلى إقامة المخيمات الصيفية عبر اإلنترنت. و بناء على ذلك قامت مؤسسة  

بالتعاون مع  جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ، وبدعم من الصليب األحمر الهولندي ، وذلك لتطوير وتنفيذ
جميع أنشطة الطوارئ المذكورة أعاله.

 في إنشاء مقاطع فيديو إرشادية ، ولكن سيتم تحويلها اآلن إلى دورات فيديوOpen Studioسيستمر فريق 

أكثر شموالً ، بحيث تتناول مختلف التخصصات والموضوعات في سلسلة تتكون من عدة مقاطع فيديو. تحت
عنوان "أكاديمية  الصيف على اإلنترنت" ، وسيتم تقديم هذه الدورات على صفحة جديدة على

www.BeeHomeAcademy.comوهذا يعني أن الدورات لن تكون متاحة في غزة فقط ، ولكن يمكن .

أيًضا مشاركتها في مواقع مختلفة ، مثل مخيم الزعتري لالجئين السوريين في األردن ، والمتحف الفلسطيني في
الضفة الغربية ، ومخيمات الالجئين في لبنان ، ومراكز الالجئين في هولندا.

 بشكل أكبر. لن تستقبلهم المزيد من العائالت فحسب ، بلCorona Artboxesكما سيتم تطوير مشروع 

سنولي أيًضا اهتماًما خاًصا للعائالت التي ال تستطيع الوصول إلى اإلنترنت ، والتي ال يزال هناك لألسف
الكثير منها في غزة.

بصرف النظر عن صياغة المواد والكتب ، سنوفر أيًضا لهذه العائالت هاتًفا ذكًيا. سيتم تحميل جميع مقاطع
الفيديو اإلرشادية على هذه الهواتف حتى يمكن مشاهدتها بدون استخدام اإلنترنت. عالوة على ذلك ، سيتمكن

األطفال من استخدام هذه الهواتف الذكية لعمل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم. بعد أسبوعين ، سيتم التقاط
الهواتف مرة أخرى ، وبعد التطهير من الفيروسات ، تنتقل إلى عائلة أخرى. وبهذه الطريقة ، نهدف إلى منح

األطفال الذين يعيشون في أصعب المواقف فرصة للمشاركة في األنشطة عبر اإلنترنت أيًضا.

 

شكرا لكم على اهتمامكم!

www.hope-foundation.nlالعودة إلى 

http://www.hope-foundation.nl/
http://www.BeeHomeAcademy.com/

