
  
 
 

2 ریشم  
2020 لیاپر  

کالمر  د  ، ویاروالښ ولوټ  د ټ کاون د ،  ټۍکاون کلمر  ۍھمکار بحران د  
ېک يټکاون پھ او ډبور اداري ټۍ کاون د ټۍکاون کلمر  د ، مھیس يټکاون  

ده ھمکاري ځمن تر چارواکو ولو ټ نورو  د . 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

نوي ه ړ ا پھ کورونا د  

CORONA
 

  ۰معلومات اړه پھ کورونا د کې ژبو څو پھ
 کې چینلونو پھ دلتھ. ووایی اړه پھ کورونا د  کې ژبو مختلف پھ غواړي  خلک ډیری کې سویډن پھ

   ۰دي الرښوونې

 د. کړي خوندي ځان خپل څنګھ یا شوی اختھ څنګھ دا چې پوھیږي نھ څوک ھیڅ. و نھ معلوم تھ ټولو ویروس کورونا د
 معلومات اړه پھ څرنګوالي کولو کار سویډن د چې کیږي ستونزمن پوھیږي ، دا نھ سویډني پھ الھم چې لپاره کسانو ھغو

 معلومات چې کوي ډاډه ھم دا دوی. کړي تولید معلومات سازمانونو او چارواکو ، رسنیو مختلف اوس مګر. کړي ترالسھ
 ۰دي تیر وخت تر

کې کړکۍ ویب پھ کمپیوټر یا ګرځنده ، ډډ خپل د. ورکوي راپور کې کورونا پھ) آر ایس( راډیو سویډني راډیو سویډني د  
https://t.sr.se/2JR6DC0 کړئ ټایپ  

۰کړئ غوره ژبھ خپلھ  

۰واورئ کې سویډني اسانۍ پھ یا انګلیسي پھ شئ کولی تاسو نلري ، مګر شتون الھم ژبھ ستاسو  

 انفارمیشن.  راشی مستقیم بھ سو تا او) کودQR(  کړئ نښھ کی سمبول کړي خالص یادګرځندکیمره
 مخابراتو تولنی د دلتھ کوی روزنھ مخابرات تولنیز ھیواد د دوی. دە ساملکیت مال د پاە ویب. سیوریج

 او عربي ،سومالیا، فارسی پھ  دمګړۍ. کوی چمتو معلومات نیتی تروخت چی دی فلمونھ سرە
 .وي ھم پھ نور. لری شتون فلمونھ تیگرینجاکی

 سی.ھاالسومینډیګیټ لوک.ومومئ اړیکې ښې ډیری تاسو بھ ھلتھ. لري معلومات نھکې پا ویب خپلھ پھ  ښاروالۍ ستاسو
 معلومات اړه پھ پرمختګونو د کې سویډن پھ او څرنګوالي ساتنې ځان د ناروغۍ د دوی. کې مینځ پھ شیانو نورو د تھ

 شتون الھم ژبھ ستاسو.راشئ مستقیم بھ تاسو او کړئ ھدف یې کې کوډ QR د او کړئ خالص کیمره ګرځنده د یا.لري
 .واورئ کې سویډني اسانۍ پھ یا انګلیسي پھ شئ کولی تاسو نلري ، مګر

 ځینې لیکو ، مګر ژبھ سویډني پھ معموال موږ کاؤنټي کلمر کریسسمورکان هpage پا فېسبوک پھ
 .ومومئ معلومات اړه پھ کار د کاونټي د سره کورونا د تاسو بھ ھلتھ. کې ژبو نورو پھ وختونھ


