
النشرة اإلخبارية - نموذج مجاني

على الرغم من أن مادة  الموسيقى هي 
الدراسية  المناهج  يختفي من  أول من 
، مع أنها يتم تدريسها فقط في مراحل 
معينة وعلى الرغم من حقيقة أن علم 
نمو  يفيد  تعلمها   أن  يثبت  األعصاب 
الدماغ و يحسن النتائج األكاديمية ، إال 

أن  مادة الموسيقى تحتضر.

حجرت  حيث  األيام  هذه  في   ، ولكن 
في  منا  واحد  كل  الصحية  الحرب 
منزله، أصبحت الموسيقى أكثر أهمية 
 ، الموسيقى  هو  شيء  كل  وأهمية. 
حفالت على الشرفات ، حفالت على 
اإلنترنت ، أوبرا مجانية ، قوائم تشغيل 
الموسيقى تونقذنا   ... موسيقية مجانية 
لنا من خالل هذا  العالم  من ما أرسله 

الفيروس اللعين.

هذه  خالل  التجربة  لنا  أظهرت  كما 
قدرات  تطور  الموسيقى  فإن   ، األيام 
، وتحسن  االجتماعية  والتنشئة  الناس 
وتشجع   ، وتضمنه  الجماعي  العمل 
الثقافية.  والتعددية  والتنوع  اإلبداع 

التيي  الحقائق  إلى  و  الطريقة  وبهذه 
تمكنت  الموسيقى  فإن   ، عليها  أشرنا 
والمدن  والبلدات  االجيران  توحيد  من 
من  تمكنت  و   ، واألمم  والمقاطعات 
لألشخاص  االجتماعية   قناتها  خالل 
قربين  كانو  سواء  بض  مع  التحدث 
مجموعات  بإنشاء  تقوم   ، أوبعيدين  
من األشخاص مختلفين في أذواقهم ، 
في ثقافاتهم ، في آرائهم ولكن يجمعهم 
هدف مشترك ، هوالعزف والغناء مًعا  
ويصرخون  في المجتمع مًعا لنتمكن 
الوباء  من الخروج والتغلب على هذا 

العالمي الذي نغمس فيه.

الناس  من  الكثير   ، الباستيدا  في 
يشاركون ويتسليون كل ليلة من زوايا 
أو  حدائقهم   ، نوافذهم  من   ، منازلهم 
الشمس  تختفي  عندما   ، شرفاتهم 
بشكل  يضيئنا  الذي  ويظهرالقمر 
األبواق  مثل  أدوات  وخجول.  مشرق 
 ، طوباس   ، البوق   ، الساكسفون   ،
والمزامير  الكالرينيت   ، الترومبون 

في  حقائبها  في  نائمة  كانت  التي 
إستراحة منتظرة بروفاتها التالية ، تم 
لتقدم  تجريدها وصقلها في هذه األيام 
السماوية  األغاني  من  ألحانها  أفضل 
صخب  في  تذوب  التي  واألرضية 
الذين  الجيران  من  تصفيق  مع  شعبي 

لم يعودوا يفوتون الموعد.

شكرنا  خالص  نقدم  أن  نود  هنا  من 
 “ موسيقى  فرقة  أعضاء  لجميع 
مدرسة   وإلى   “ مارات  موسيكا  باندا 
هذا  على  الباستيدا  في  الموسيقى 
الظهور الفني والتعبري الذي يقومون 
به طوال هذه األيام من حالة الطوارئ 
الحجرليكون  حالة  من   عنا  للتخفيف 

متحمال.
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الموسيقى توحدنا  وتساعدنا في وقت الحجر المنزلي
تأليف: ماريا اموريومن الجمعية الثقافية الموسيقية “مارات” الباستيدا 



من خالل هذه المقابلة ، نريد أن نعلن 
لجزء من هؤالء المتضامنين أمام 
جائحة COVID-19 الذي نعاني 

منه في جميع أنحاء العالم ، الذين  لم 
يفكروا مرتين وساهموا بمعرفتهم 

في محاولة التخفيف من نقص المواد 
الصحية.

اتصلنا من جمعية أنترتانتوأنترتنت 
عبر الهاتف على مايتي أتسانيث 

وهي واحدة من العديد من الخياطات 
الالتي قررن المساهمة بمعرفتهن 
للمساعدة في صنع كمامات لجميع 

أولئك الذين يحتاجون إليها.

جمعية أنترتانتوأنترتنت : ماهو 
عملك؟

مايتي أتسانيث : أنا أعمل في مطعم  
مدرسة الباستيدا العمومية ،أعطى 
الطعام لألطفال وأكون معهم حتى  
الساعة الثالثة ، وهو وقت الدخول 

إلى الفصول الدراسية.

جمعية أنترتانتوأنترتنت : كيف 
تعلمت الخياطة؟

مايتي أتسانيث : تعلمت الخياطة 
في سن الرابعة عشرة ، حيث كنت 

أذهب إلى أكاديمية في بلباو ،  حيث 
أنحدرمن هناك ، أمضيت سنوات 

عديدة وفي النهاية حصلت على لقب 
مدرسة خياطة وحالقة، ولكن منذ 
أن كنت صغيرة أحببت الخياطة ، 

الحياكة والزركشة والتطريز وكل ما 
له عالقة بالخياطة.

جمعية أنترتانتوأنترتنت :  ما الذي 
دفعك لخياطة الكمامات؟

مايتي أتسانيث : شجعني على 
خياطة الكمامات ماكان يخبر يقال 

طوال اليوم أن هناك القليل منها حيث 
لم أفكر وبدأت  مباشرة في خياطتها.

جمعية أنترتانتوأنترتنت :  كيف 
تحصلتي على المواد المستخدمة  

لذالك؟
مايتي أتسانيث : المواد األولى 

هي  بعض الخردة التي كانت عندي 
أستخدمها في خياطة مالبسي الخاصة 
، كما كان لدي بعض األقمشة المتبقية 

ثم طلبت المساعدة من مجموعة من 
أهل القرية عبرفيسبوك إلخباربأن 

األقمشة التي نستخدمها في الحصص 
نحتاجها لصنع الكمامات وتعاونوا 

على الفور وبدأوا يتركونها في 
المخبزة ، التي كانت هي الطريقة 
للحصول على المواد والمطاطات 

التي أحتجت بالمناسبة إلى عدة 
أمتارمنها ، بفضل خردوات القرية 

كانت تترك  لي بنوعيها األسود 
واألبيض في المخبزة ، والتي 
بالمناسبة تنتهي بسرعة، حيث 

ينتهي بي األمر بترك قوائم بأكملها 
ههههههه، والتي بالمناسبة لم يتبق لي 

سوى القليل منها.

جمعية أنترتانتوأنترتنت : صنعت كم 
كمامة؟

مايتي أتسانيث :  أكثر من أربعمائة  
كمامة والزلت أواصل تصنيعها 

ألن الكمامات التي أنجز تتكون من 
قطعة قماش مزدوجة مع ألواح وهي 

مفتوحة لخاصية وضع مرشح ، 
ويستغرق مني بعض الوقت للقيام 

بكل واحدة.

بعد عدة أيام من إجراء هذه المقابلة 
، أخبرتنا مايتي أتسانيث  أنها 

بدأت تصنها لقوات األمن وكذالك 
للخواص.

يمكننا ان نطلق  عليها إسم الكمامات 
المسافرة ألنها تصل إلى أجزاء 
مختلفة من البالد مثل مدريد ، 

وبالنسيا ، بلباو ، بيرميو ، لوجرونيو 
، فيتوريا ، إلخ.

واآلن أمامها تحٍد جديد ، أال 
وهوكمامات للبنين والبنات.

جمعية أنترتانتوأنترتنت : لمن 
تتبرعين بالكمامات؟

مايتي أتسانيث :  أتبرع بها لبعض 
دوراإلقامة ، لقد قمت بتوصيل 

بعضيها إلى محل تجاري وللخواص 
الذين يطلبونها مني، ولجميع الذين 

يحتاجونها. 

جمعية أنترتانتوأنترتنت : كيف هي 
طريقة توصيلهم إلى وجهاتهم؟

آخذهم بنفسي ، أتركهم عند المدخل 
دون الدخول ، ألنني آخذهم جاهزة، 

حيث تكون مغسولة ومكوية ،أما  
المتاجر الكبيرة  فتكون معلبة 

وأسلمهاعندما أذهب للشراء ، أما 
األفراد فأتركها لهم عند باب المنزل 

أو في المخبزة التي ستسلمها لهم.

نأمل أنه عندما تسمح لنا الفرصة ، 
نلتقي  لنشرب فنجان قهوة للتعرف 

على بعضنا البعض ولنقدم لك  شكر 
على المشاركة في هذه النشرة 

اإلخبارية ، وليس  لها هي فقط  ، بل 
إلى جميع األشخاص الذين تعاونو 

معنا لجعلها ممكنة.

أقنعة مسافرة
التأليف : جمعية أنترتانتوأنترتنت



»ال توجد مدرسة حتى إشعار آخر.” 
المدرسة  لطالب  شيء  كل  بدأ  هكذا 
 8 األحد  يوم  الباستيدا.  في  العامة 
مارس ، تلقينا مكالمة هاتفية إلعالمنا 
فترة  بعد  للفصول.  المؤقت  بالتعليق 

وجيزة ، بدأ الحجز.
من  حالة  برمتها  المسألة  هذه  شكلت 
عدم اليقين بالنسبة للجميع. “تم تعليق 
الدروس “ نعم ، ولكن ليس الحق في 
لكنه   ، تعليم  أي  في  وليس   ، التعليم 
احتياجات  تتكيف مع  في نوعية جيدة 
وخصائص كل شخص ،  قائمة على 
أساس المساواة وتكافؤ الفرص . عدم 
يقين شكل في الوقت نفسه تحديًا لجميع 
أو  للمدرسين  بالنسبة  سواء   ، األقاليم 

الطالب أو العائالت.
اآلن ، مع التقدم المحرز ، مع رغبتنا 
الطالب  مع   ، يوم  كل  التحسين  في 
والتحديات  مهامهم  في  المتفانين 
األكاديمية ، أخبروننا كيف تعانون من 

الحجر المنزلي.
 ، المنزل  في  البقاء  من  بأس  ال   ...«
ولكنه   ، بالفيروس  نصاب   ال  لكي  
شخص  أي  نرى  ال  ألننا  أيًضا  ممل 
إنه  ، بدون أصدقاء وفقط مع عائلتك 
يعيشون  الذين   . الشييء  بعض  ممل 
في منازل  بحدائق  وضعهم  أفضل 
الذين  ألولئك  بالنسبة  ولكن   ، بكثير 
يعيشون في شقة سيكنون أكثر ختناقا . 
آمل أن أخرج من المنزل قريبًا لرؤية 
أصدقائي “. تخبرنا أنكو  ، الطالبة في 

السلك الثالث. 
أنكو  تخبرنا   ، أخرى  ناحية  من 
تحتمل.  ال  المفترة   هذه  لي  “بالنسبة 
أنا بحاجة إلى الحركة وأشعر بالملل. 
يجب أن أغادر المنزل. أشعر بالغرق. 
أشعر بالحاجة إلى الخروج وممارسة 
من  الرغم  على  والتحرك.  الرياضة 
أنني أمارسها  في المنزل ، ألن لدي 
شرفة وزاوية ، لكنها ليست كالخارج 

.« ...
لم   ...“ أنكو    صديقة  أرويا  تقول  
أرغب في البقاء في المنزل ألنني كنت 
بالفيروس  الناس  يصاب  أن  من  قلقة 
إلى  أالعودة   أن  أود  ويموتون. 
طبيعتي ألنني أريد أن أرى األصدقاء 
والمعلمين واألسرة ، إلخ. “  التعليقات 
من هذا النوع تصل إلينا يوميًا تقريبًا 
في مكالمات الفيديو التي نجريها بشكل 

طالبنا.  مع  مجموعات  في  أو  فردي 
بصرف النظر عن الجانب األكاديمي 
يشعروا  أن  الضروري  من   ، البحة 
بأننا موجودون من أجل ما يحتاجون 
إليه ، نريد أن نعرف كيف هم وفوق 
مجموعة  بدفء  يشعرون  ذلك  كل 
األصدقاء والصديقات وكذا المعلمين.

لكني   ، اللعب  في  يومنا  »نمضي 
األشياء  يكسر  ال  بلعب شيء  أنصح  
، على سبيل المثال ، ال يمكننا اللعب 
التلفزيون  الينكسر  حتى  القدم  بكرة 
الحقًا. يجب اللعب بهدوء ، مثل لعبة 

بارتشي .
 ”يحدثنا يحيى عن كيفية قضاء الوقت 

في المنزل.
اليوم  طوال  أرى   أن   الغريب  »من 
تتعب  التي   اللحظة  تصل  عائلتي. 
فيها  من رؤية نفس األشخاص دائًما 
أريد  أيًضا  ولكن   ، رؤيتهم  أريد   ،
رؤية  أشخاص آخرين ، وإال سيكون 
“أعتقد  ليحيى  بالنسبة   .“ ملل  هناك 
أنه عندما يعود كل شيء إلى طبيعته 
لن   ، ساعتين  ويلعب  ساعتين  سيقرأ 
يقضي الكثير من الوقت في الشارع«.
بمجرد  ما سيفعله   له  البعض واضح 
هيارت  يعلق   ، الحجر  فترة  انتهاء 
قائالً: “سأذهب لركوب الدراجات مع 
ابن عمي” ، على العكس من يحي ، “ 
الذي سيلعب كرة القدم ، وسيذهب إلى 

الملعب للتدريب«.
الوضع  عن  موجزة  ندوة  بعد 
اقترحنا   ، نعيشه  الذي  االستثنائي 
عليهم لعبة كان عليهم أن يتخيلوا فيها 
وجود كائن غريب ينزل  في الباستيدا 

، وطلبنا منهم أن يحاولوا أن يشرحوا 
مراًرا  نسمعها  كلمات  الغريب   لهذا 
وتكراًرا خالل هذه األيام ، مثل الحجر 
وفيروس  كورونا وحالة الطوارئ . 
هنا في األسفل  نجمع لكم  ردودهم:

الحجر المنزلي :
∙ ال يمكنك مغادرة المنزل.

القوانين   حترام  عليهم  يجب  الناس    
سيتسببون   ذالك  يفعلوا  لم  إذا  ألنهم  
لديه  تكون  أو   ، لآلخرين  بالعدوى 

عواقب  كالسجن.
∙ هذا ما يجعلنا  حبيسي  المنزل.

∙ التواجد في المنزل دون التمكن من 
المغادرة.

أو  رؤية  دون  المنزل  في  الحجر   ∙  
لمس أي شخص.

فيروس كورونا:
. فيروس ، مرض.

اسم كورونا  أطلقوا عليه  فيروس    .  
اسمه  الواقع  في  ولكن   ، شكله  بسبب 

كوفيد91.
∙ إنها عائلة فيروس.

. فيروس ال يوجد عالج له حاليًا.
اإلنفلونزا  يشبه  أنه  بدا  فيروس  إنه   ∙

ولكنه يقتل اآلن الكثير من الناس.

ال توجد مدرسة حتى إشعار جديد
التأليف: مدرسة الباستيدا العامة



حالة الطوارئ
القوانين  ، ألن هناك  مجموعة من   .
ال  الحالي  الوقت  في  معدي.  مرض 
مع  االلتقاء  أو  المنزل  مغادرة  يمكننا 
علينا  يجب   ، آخرين  وبنات  أوالد 
بمفردنا  والخروج   ، الكمامات  ارتداء 
من  العمل  ومحاولة   ، بالتسوق  للقيام 

المنزل.
∙ عندما يكون الكثير من الناس مرضى 
أو تكون هناك حرب ، يجب أن تكون 

في المنزل لتكون آمنًا.
أن  ويجب  مشكلة  هناك  أن  يعني    .

نشعر بالقلق.
∙ إنها حالة خاصة يجب أن نكون فيها 

منتبهين وحذرين للغاية.
. يجب تنبيه الجميع إلى وجود فيروس 

يقتلنا.

أو  المشي  في  بدأوا   ، أبريل   62 في 
الهواء  أخذ  يمكنهم   ، أخيًرا  اللعب. 
النقي والعودة بطاقة كافية لمواجهة ما 
تبقى لدينا. ال نعرف ما إذا كنا سنعود 
إلى الفصول الدراسية ، ولكن المجتمع 
على  قادًرا  سيكون  بأكمله  المدرسي 

القيام بذلك.

 تذكير
البرامج الخاصة بكوفيد19 على إذاعة ريوخا أالبسا     

  

 سلسلة من برامج التدريب األسري التي IFBS تقدم خدمة الوقاية المجتمعية
 تتكيف مع الوضع الحالي. في البث الصوتي ، ستجد مقابالت مع علماء نفس

.ومتحدثين ، نعتقد أنهم قد يكونون مهمين في الوقت الحالي

http://arabakoerrioxa.eus/es/radio/podcast/162-escuela-de-familia

تعلم من المنزل     
 

 في المدرسة العمومية لالباستيدا ، تم إنشاء مساحة على الويب لجمع مصادر
 تعليمية مجانية يمكن الوصول إليها بسالسة لدعم العائالت في هذا الحجر

´.الصحي. نشجعكم على الدخول إليها

https://sites.google.com/bastidaeskola.com/sare/orri-nagusia-
p%C3%A1gina-principal

برنامج الدعم العاطفي للعائالت
 

 في المدرسة العمومية لالباستيدا ، تم إنشاء مساحة على الويب لجمع مصادر
 تعليمية مجانية يمكن الوصول إليها بسالسة لدعم العائالت في هذا الحجر

´.الصحي. نشجعكم على الدخول إليها
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