ﺳﻼم از ﮐﻣپ)ﻗدﯾﻣﯽ( ﻣﻠﮑﺎﺳﺎ اردوﮔﺎه ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﺑﮭﺗرﯾن آرزوھﺎی ﻣﺎ ﺑرای ھﻣﮫ ﻣردم ﺧﺎرج از اﯾﻧﺟﺎ،
ﻣﺎ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﻼش ﺑرای اراﺋﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣردم ﻧﯾﺎزﻣﻧد ھﺳﺗﻧد ،ﻧوﺷﺗﮫ ﺗﺎ از اﯾﺷﺎن ﺑﺧواھﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣردم ﮐﻣپ ﻣﻠﮑﺂﺳﺎ را ﺗﻧﮭﺎ رھﺎ
ﻧﮑﻧﯾد ،ﺑﮫ ﺧﺻوص در طول ﻗرﻧطﯾﻧﮫ !COVID-19
زﻧدﮔﯽ در اردوﮔﺎه ھﺎی ﯾوﻧﺎن ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار اﺳت .ﻣﺎ ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی دارﯾم ،اﻣﺎ ﻓﻘط ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از آﻧﮭﺎ را ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﮐﮫ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﻓﺷﺎر زﯾﺎدی ﺑر ﻣﺎ وارد آورده:
.1

ﮐﻣﺑود ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ در داﺧل اردوﮔﺎه ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم  Covid-19را دارﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣزﻣن و
ﺟدی دارﻧد و ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎران روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ﭘزﺷﮑﯽ و دارو دارﻧد

.2

ﮐﻣﺑود داروی ﮐﺎﻓﯽ در اردوﮔﺎه ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ، Depon :آﻣوﮐﺳﯽ ﺳﯾﻠﯾن  ،ﭘﺎراﺳﺗﺎﻣول .در طﯽ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﺎ ﻣﺟﺎزﺑﮫ ﺧروج از
ﮐﻣپ ﻧﯾﺳﺗﯾم .ﺑﺳﯾﺎری وﻗت ھﺎ ﻧﯾز ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﮔﯾر ﺷدن وﯾروس ,ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت داروھﺎﯾﻣﺎن را ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺧودﻣﺎن
ﺧرﯾداری ﮐﻧﯾم .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ  AMKAﻧدارﯾم .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از ﻗرﻧﺗﯾﻧﮫ ﮐردن ﮐﻣپ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺗﻔﺎوت ﻣواﺟﮫ ﺑوده
اﻧد ،ھﻣﭼون ﻧداﺷﺗن ﭘول ﺑرای ﺧرﯾد ﻧﯾﺎزھﺎی اوﻟﯾﮫ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در اﻧﺗظﺎر درﯾﺎﻓت ﮐﺎرت ﮐﻣﮏ ﻧﻘدی ﺑودﻧد و ھﺳﺗﻧد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر،
ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺟﮭت رﻓﺗن ﺑﮫ داروﺧﺎﻧﮫ از ﮐﻣپ ﺧﺎرج ﺷوﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوﺳط
ﭘزﺷﮑﺎن اردوﮔﺎه داده ﺷود ،ھﺳﺗﯾم وﻟﯽ ﮐﻣﺑودھﺎ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت! ﺑﻌد از ظﮭر و طﯽ ﺗﻌطﯾﻼت آﺧر ھﻔﺗﮫ ھﯾﭻ دﮐﺗری در اﯾﻧﺟﺎ وﺟود
دارد .ﻣﺎ در اﯾن ﻣﺑﺎرزه ی ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑرای ﺳﻼﻣت ،اﺣﺳﺎس ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺑودن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

.3

ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ اﯾﻣن ﺑﮫ آب ﺗﻣﯾز ﺟﺎری در داﺧل اردوﮔﺎه و ﻋدم آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ
داده اﻧد را دﻧﺑﺎل ﻧﻣﺎﯾﯾم ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ آب ﺗﻣﯾز دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارﯾم ؟

.4

ﻋدم اﯾﻣﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺑرای ھﻣﮫ در اردوﮔﺎه ،ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺷب .ﭘﻠﯾس در ﺧﺎرج از اردوﮔﺎه ﺑﮫ ﺟﮭت ﻣﻣﺎﻧﻌت از رﻓﺗن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎرج
ﺣﺿور دارد ،اﻣﺎ در داﺧل ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺳﺎزﻣﺎن در طول ﺷب و ﺗﻌطﯾﻼت آﺧر ھﻔﺗﮫ وﺟود ﻧدارد  ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ
طور ﺧﺎص ﻧﮕراﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑرای اﻣﻧﯾت ﮐودﮐﺎن ﻣﺎن دارﯾم! ﻣﺎ ﺣﺑس ﺷده اﯾم ،ﺣﺎﻻت رواﻧﯽ ﻣردم ﺑدﺗر از ﻗﺑل ﺷده اﺳت و ﻣﺎ ﻧﻣﯽ
داﻧﯾم ﮐﮫ در ﺻورت ﻣوارد اﺿطراری ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾم.

.5

ﻓﻘدان ﮔﺳﺗرده دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﻓﺎی ﭘﺎﯾدار )اﯾﻧﺗرﻧت( در ﮐﻣپ ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺗواﻧﻧد در ﻣورد اﺧﺑﺎر روزاﻧﮫ ﻣطﻠﻊ ﮔﺷﺗﮫ ،و
ﯾﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ھﺎی اورژاﻧس اراﯾﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻣدﯾرﯾت اردوﮔﺎه در ﺗﻣﺎس ﮔردﻧد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣﻔظ ارﺗﺑﺎط ﺧود ﺑﮫ ﺟﮭﺎن
ﺧﺎرج از اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺎن ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺷﺎن در اﯾن زﻣﺎن ﻧﮕران ﺑوده ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای
ﻋزﯾزان ﺧود ﻧﮕران ھﺳﺗﯾد.

.6

ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺧودﭘرداز و وﺳﺗرن ﯾوﻧﯾون و ﻣﻐﺎزه ھﺎ .در طول ﻗرﻧطﯾﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺧروج از اردوﮔﺎه را
ﻧﻣﯽ دھﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرت ھﺎی ﮐﻣﮏ ﻧﻘدی دارﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭘول را از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑرداﺷت ﮐﻧﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت آﺧرﯾن
ﭘرداﺧت ھﺎ را از دﺳت ﺑدھﻧد و دﯾﮕران ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺑﺳﺗﮕﺎن اﯾﺷﺎن در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﭘول درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ ﺑدون
ﭘول ﻧﻘد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﯾم .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﭼﯾزی را از ﻣﻐﺎزه ھﺎ در داﺧل اردوﮔﺎه ﺧرﯾداری ﮐﻧﯾم .ﻣﻐﺎزه ھﺎ از ﺷروع زﻣﺎن
ﻗرﻧﺗﯾﻧﮫ ،ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺧود را دو ﺑراﺑر ﮐرده اﻧد.

.7

ﮐﻣﺑود ﻣواد ﻏذاﯾﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾﻧﮫ و ﻋرﺿﮫ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﻏذاﯾﯽ اوﻟﯾﮫ .ﺳﺑدھﺎی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﺣﺎوی ﻣﯾوه و ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﺗﺎزه ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﯾﺗﺎﻣﯾن ھﺎ ﺑرای ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻣﺎن ,ﺳﺎﻟﻣﻧد و ﺑﯾﻣﺎران داﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﺣداﻗل در ﺑراﺑر
وﯾروس ﺳﺎﻟم و ﻗوی ﺑوده و ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ,ﻣﺎ ﻣﺣﺻوﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻧد روﻏن ,ﺗﺧم ﻣرغ و آرد درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده ﮐﮫ
ﺑﺗواﻧﯾم ﯾﮏ وﻋده ﻏذاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾم.

.8

ﻋدم وﺟود ﻣﺎﺳﮏ ،دﺳﺗﮑش و اﺳﭘری ھﺎی ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ .ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻧوع ﻣواد ﺑﮭداﺷت ﺟﮭت ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧودﻣﺎن در ﺑراﺑر آﻟوده ﺷدن
ﺗوﺳط وﯾروس اراﯾﮫ ﻧﺷده اﺳت ,اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﯾش از  ١,٨٠٠ﻧﻔر ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ھم ﺣﺑس ﺷده و در ﮐﻧﺎر ھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و
دارای ﺗﻌداد ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ از ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ وﯾروس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم .در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری اﻓراد دارای آﺳﯾب ﭘذﯾری ﺟدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد :ﺳﺎﻟﻣﻧدان,
ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ,اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ دﯾﺎﺑت ,اﻓراد ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت ﻗﻠﺑﯽ و دﯾﮕر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣزﻣن .ﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺗﮑش ﯾﺎ اﺳﭘری
ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ دارﯾم -ﺣداﻗل ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از اﻓراد آﺳﯾب ﭘذﯾر در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ.

ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭼﺎدر زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﺷﺗری روﺑرو ھﺳﺗﻧد:
.9

ﻋدم داﺷﺗن ﺳرﭘﻧﺎه ﮐﺎﻓﯽ .ﺑﯾش از  ۴٠٠ﻧﻔر )در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎری ﮐودک( در ﺧﯾﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواﺑﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺎ ﻓرض
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ راه ﺣل دﯾﮕری ﻏﯾر از اﯾن ﺧﯾﻣﮫ ھﺎ ﺑرای ﺗﺎزه واردان وﺟود دارد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ظرﻓﯾت ﮐﺎﻧﮑس ھﺎ ﺗﺎ ﺣداﮐﺛر و ﺑﯾش
ازاﻧدازه ﭘر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﯾن ﺧﯾﻣﮫ ھﺎ ﻧﯾز وﺟود ﻧدارد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧﻧد از ﺗﺣوﻻت آب و ھوا ﻣﺣﺎﻓظت
ﺷوﻧد و در ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻣن از ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار ﮔﯾرﻧد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر و در طول اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ ﮔﯾر ،ﭼﻧدﯾن ﻧﻔر در ﺧﯾﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ھﺳﺗﻧد ،در داﺧل ﯾﮏ ﺧﯾﻣﮫ ی ﺑزرگ و ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن دﯾﮕر ﻗرار داده ﺷده اﻧد .دﯾﮕران ﻧﯾز در زﯾر
آﺳﻣﺎن آزاد ﺧﯾﻣﮫ زده اﻧد و از ھر ﺑﺎر ﺑﺎرﻧدﮔﯽ و طوﻓﺎن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻋﻣل ﮐﻧﯾم)ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺷﯾوع وﯾروس(! ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺧودﻣﺎن را از ﺳرﻣﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم! ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ ﻣرﯾض ھﺳﺗﻧد
و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﺑد در اﯾﻧﺟﺎ ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧﻧﮏ)ﺳرﻣﺎ( ﺧورده اﯾم و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺳط وﯾروس آﻟوده ﺷده اﯾم.

 .10ﮐﻣﺑود آب ﮔرم در ﺣﻣﺎم ھﺎی ﻣﺷﺗرک و ﺷﯾر ھﺎی آب .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ظروف و ﯾﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻣﺎن را ﺑدون داﺷﺗن
آب ﮔرم ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از ﺻﺎﺑون اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣداوم آب ﻗطﻊ ﻣﯽ ﮔردد؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﻓﺎﺻﻠﮫ از ﯾﮑدﯾﮕر را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯾرھﺎ ی آب ھﻣﮫ در ﯾﮑﺟﺎ و در ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار داده ﺷده اﻧد؟
 .11ﮐﻣﺑود ﺗواﻟت ھﺎی ﺗﻣﯾز و ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده .ﺗواﻟت ھﺎی ﮐﺛﯾف ﮐﮫ ﻣردم ﺑدون ﺳرﭘﻧﺎه ﻣﻧﺎﺳب آﻧﮭﺎ راﺑﮫ اﺷﺗراک اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ
ﺑﯾﺷﺗر از ﻋﻔوﻧت و ﺳراﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ از ﺟﺎن ﮔذﺷﺗﮫ و ﺧواھﺎن ﺑﯾرون رﻓﺗن از ﮐﻣپ ھﺳﺗﻧد .ﺗﺎ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺎن را اﻣن ,ﺗﻣﯾز,
ﺳﺎﻟم ,و از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم ,اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﭼﯾزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗر از ﻓﻘط در ﺑراﺑر ﯾﮏ وﯾروس در ﺣﺎل ﻣﺑﺎرزه ھﺳﺗﯾم.
ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﯾرون ﺑروﯾم و ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ داده ﻣﯽ ﺷود واﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﯾم  ،در ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد.
ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻋﺎﺟل ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﻧﯾﺎز دارﯾم:

•
•
•
•
•
•

ﻣﺎﺳﮏ )ﺣداﻗل ﺑرای اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ و آﺳﯾب ﭘذﯾر(
دﺳﺗﮑش و ﯾﺎ اﺳﭘری ھﺎی ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ
داروھﺎی ﺿد ﺗب ﺑرای ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و ﮐودﮐﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﻗرص  Deponو ﺷرﺑت ) Deponﺑرای ﺑﭼﮫ ھﺎ(
ﻣﯾوه ھﺎ و ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﺗﺎزه )ﮐﭼﺎﻟو}ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ{  ،ﭘﯾﺎز  ،ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ﻋﻣدﺗﺎ(
روﻏن  ،آرد  ،ﺗﺧم ﻣرغ
 Pampersو ﺷﯾر ﺑﭼﮫ
ﺑﺎ ﺗﺷﮑر،
ﻣﺎدران ﻣﻠﮑﺂﺳﺎ اردوﮔﺎه ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
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