Nûh li ser

KURMANJI

KORONA
Divê ciwan alîkar
bin di derbarê
vîrusa Korona de
û agahdaryê bikin
Rayedarên li wîlayete Kalmar
dixwazin bi ciwanan alîkariyê bigirin.
Ew ê ciwanên din li ser virusa korona
û awayê parastina xwe agahdar bikin.
Ew dikarin bibin "balyozên Korona".
Ciwan di agahdarkirina hevdu de pir
baş in. Lê ew di şopandina qaîdeyên
ji Ajansa Tenduristiya Gel ne pir baş
in.
Ji ber vê yekê, Desteya Kargêriya Navçeyê,
Navçeya Kalmar û şaredarî ji ciwanan
dixwazin ku di derheqê vîrusa Korona de
bêtir fêr bibin. Wê hingê ew dikarin ciwanên
din agahdar bikin. Ew dikarin serî li
dibistana xwe bidin da ku bibin "Balyozê
Korona".
Kesên ku dibin "balyoz" ji bo rojek
perwerdehiyê têne vexwendin. Pisporên
Herêmê li wir in. Ew li ser awayê parastina
xwe û yên din dikin.
Di heman demê de ji P4 Kalmar û Desteya
Administrativedarî ya wîlayetê jî, mamoste
yê hazir bin.
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Agahdarî li dibistanan
Di hefteya 38-an de, divê ciwan li dibistanan
tomar bikin ger ew dixwazin bibin "balyoz"
. Hemî dibistanên amadeyî û dibistanên
gelêrî yên parêzgehê tevlî dibin.
50 xwendekar dikarin bibin "balyozên
Korona". Kar heya payîz derbas dibe. Di
Berfanbar de, ew ê bên vexwendin waliyê û
diploma û sertîfîkayên perwerdehiyê
bistînin.
Infeksiyon berdewam e
Li welat enfeksiyon berdewam e, lê bi
rengek cûda. Rayedarê tenduristiya gel
dibêje ku dê bûyerên herêmî hebin ku gelek
di yek demê de bi enfeksiyonê kevin.
Ew dikare li dibistanê , bi hevalan re an li
ser kar pêk were. Wê hingê qaîde dîsa
dikarin girantir bibin.
- Li wîlayeta Kalmar, em amade ne heke
qewimînek herêmî hebe, dibêje Ana Norlén
ku serkarê amadebûna acîl e li Desteya
Administrativedarî ya wîlayetê.
- Ciwan di nav civatê de ne, mîna mezinan.
Ji ber vê yekê, divê ew jî hay jê hebin ku
enfeksiyonê belav nekin. Bê ku nîşanên li
ser wan hebe ew dikarin nexwaş bin.
Dibê "balyozên Corona" girîng bin û em
hêvî dikin ku dê gelek kes xwe qeyd bikin.

Ew ji we re dibêjin ka mirov agahdariya
pejirandî çawa qebûl bikin.
Her "balyozek" kesek têkiliyê li cem wî
heye.

Agahdarî her du hefteyan
Ev agahdarî ji Hevkarîya Krîzê tê li wîlayeta Kalmar.
Em dixwazin agahdariya rast bidin we ji wîlayetê. Di
deme havînê de, "Nûçeyên li ser Korona" her du
heftan yê carekê were. Ger tiştek mezin çêbibe, ew
ê bêhtirê caran werin.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

Agahdarî li ser
"Balyozên Corona"
(tenê bi swêdî)

