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بلدیات جمیع بین تعاون كالمارھو مقاطعة في االزمات بشأن التعاون  
والصحة المواصالت عن كالمارالمسؤول مقاطعة مجلس ، المقاطعة   

األخرى السلطات وجمیع كالمار لمقاطعة اإلداري المجلس والرعایة،   
المقاطعة في . 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا فیروس حول الجدید  
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 لذلك یجب أن یذھب األطفال إلى المدرسة خالل أزمة كورونا
 افي العدید من البلدان  یتواجد األطفال في المنزل أثناء أزمة كورون

 .في السوید ، یجب أن یذھبوا إلى المدرسة

للحجر الصحي ویجوز لھم الخروج للعمل أو ممارسة الریاضة فقط.  الناستختار العدید من البلدان إغالق المجتمع حیث یخضع 
 ھذه قواعد صارمة وعدم اتباعھا یؤدي الى دفع غرامة أوعقوبة اخرى.

المجتمع حتى یفھم الناس ما ھو الصواب المجتمع في السوید مفتوح. اننا نقوم بتقدیم الكثیر من المعلومات بدالً من إغالق 
 والخطأ.

 .بالعدوى  یجب على الجمیع معرفة كیفیة حمایة أنفسھم وعدم إصابة اآلخرین 

ال تحظر الحكومة وھیئة الصحة العامة األمور إال عند الضرورة القصوى. ومن ھذه القواعد أنھ یُحظر زیارة دور المسنین. إذا 
 ك خطر كبیر من أن یصابوا بمرض خطیر أو ان یودي ذلك بحیاتھم الى الموت.أصیب المسنون بالعدوى ، فھنا

 .یجب أن یذھب األطفال إلى المدرسة

في بدایة األزمة ، قررت الحكومة أنھ یجب على أولئك الذین یدرسون في المدرسة الثانویة أو الجامعة ان یدرسوا من المنزل.  
القانون یتوجب على جمیع األطفال االلتحاق بالمدارس  بموجببتدائیة حیث انھ بینما یختلف األمر بالنسبة الى المدرسة اال

 االبتدائیة. ال یمكن للوالدین أن یقرروا خالف ذلك. لقد اصیب عدد قلیل فقط من األطفال بالعدوى و أصبحوا مرضى قلیالً. 

 لذلك ، یمكن أن یكونوا في المدرسة.

ون إلى المدرسة: لیس لدى جمیع األطفال ظروف جیدة في المنزل  لذلك فإن  ولكن ھناك أیًضا أسباب تجعل األطفال یذھب
 الحصول على الطعام واألصدقاء والراشدین المؤتمنین. ھمالمدرسة ھي مكان جید حیث یمكن

ات من المھم أیًضا أن یستمر الوالدان في الذھاب إلى العمل و بشكل خاص اولئك الذین یعملون في المستشفیات والشرطة وشرك
 الكھرباء وما إلى ذلك.

 ال توجد خطط إلغالق المدراس االبتدائیة. في الوقت الحالي

، یتم إبالغ وسائل اإلعالم والبلدیات، وستقوم المدارس بإبالغ األطفال وأولیاء غیر ذلكإذا قررت الحكومة وھیئة الصحة العامة 
 األمور.


