
  
 
 

  ۲شمارە 
۲۰۲۰آوریل 

گروە بُحران استان کالمار،  یک ھمکاری بین ھمھ شھرداریھای استان از  
جملھ،  منطقھ اُستان کالمار، شورای رھبری اُستان و دیگر مقامات کھ در  

 .استان ھستند

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 خبر تازە در بارە  کرونا

CORONA
کرونا   ویروس مورد در  زبان چندین بھ اطالعات  

کانال چند   اینجا در. دھند  توضیح   کرونا بارە در  مختلف زبانھای بھ خواھند  می  سوئد  در  زیادی تعدادی
.  کنیم می معرفی را  

انسان می توانست خودش برای ھمھ ویروس کرونا ناشناختھ بود. ھیچکس نمی دانست کھ چطور مبتال می شود و یا چطور 
را محافظت کند. برای افرادی کھ بھ زبان سوئدی تسلط کافی ندارند بسیار مشکل تر است کھ متوجھ شوند کھ نحوە کار سوئد 
با این  ویروس چھ شکلی است . ولی حاال مقامات مختلف ، مطبوعات و سازمان ھا اطالعات فراھم کردەاند. تالش مقامات 

عات بھ روز باشد.این است کھ این اطال  

در بارە کرونا  Sveriges Radio (SR) کھ  رادیو سوئد https://t.sr.se/2JR6DC0می توانید این آدرس    شما
    و یا در کامپیوتر بنویسید.   پاد گزارش می دھد را در موبایلتان، ای

 زبان خودت را انتخاب کن. 
چناچھ زبان شما ھنوز موجود نمی باشد شما می توانید بھ جای آن بھ زبان انگلیسی و یا سوئدی گوش  

 دھید.
 و دیدھ قرار ھدف QR) کد ( نماد نیا  در را آن و دیکن باز را لیموبا نیدورب دیتوان یم شما ھنک یا ای

 .دیشو وارد مایمسق

 و سوئد یھا دانشگاه نیب مثال یبرا یھمکار کی نیا ، است Milsa بھ متعلق InformationSverige.se تیسا وب
 ھک است ەشد ارائھ جامعھ ارتباطات با ییھا لمیف نجایا در .دھند یم آموزش را کشور یاجتماع ارتباطات آنھا .است مقامات

 یفارس ، یسومال ،  یعرب زبان بھ  ییھا لمیف حاضر حال در .دھند یم قرار عموم اریاخت در را  روز ھب اطالعات
 .آمد خواھد ھم یشتریب یلمھایف .دارد وجود نایریگ یوت

 دیخواھ دایپ یارخوبیبس یھا وندیپ آنجا  در  .دارد یاطالعات خود تیسا وب در شما شھر یشھردار
 نجایا در  .folkhalsomyndighet.se و krisinformation.se تیسا نیا  جملھ  از .کرد

 .دارد وجود سوئد تحوالت و خود از محافظت نحوه ، عفونت مورد در یاطالعات

ً یمستق شما  و دیکن یگذار ھدف QR کد با را  آن و دیکن باز را لیموبا نیدورب ای  یم آنجا وارد ما
 .دیشو
 .دیدھ گوش یسوئد ای و یسیانگل زبان ھ ب آن یجا ھب دیتوان یم شما باشد ینم موجود اگرھنوز شما زبان قایدق  
 یسوئد زبان بھ  اغلب ما  Krissamverkan Kalmar Countyکالمار استان بحران یھمکار  بوک سیف صفحھ در
 دایپ را کرونا روسیو با استان نیا کار بھ مربوط اطالعات دیتوان یم آنجا در .گرید یزبانھا بھ ھم یگاھ اما میسینو یم
 .دیکن

https://t.sr.se/2JR6DC0

