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بنابراین ، کودکان باید در بحران کرونا درمکتب باید  
. حاضرباشند  

 در بسیاری از کشورھا ، کودکان در جریان بحران کرونا در خانھ ھستند. 
بسیاری از کشورھا رخصت کردن جامعھ را انتخاب می کنند. مردم قرنطینھ شده اند و فقط ممکن است  

بروند. این قوانین سخت است و اگر از آنھا پیروی نکنید ، جریمھ می شوید یا در   برای کار یا ورزش 
 غیر اینصورت مجازات خواھید شد. 

در سویدن، جامعھ باز است. بھ جای بستھ شدن ، ما اطالعات زیادی را در اختیار شما قرار می دھیم تا  
نھ از خود محافظت کنند و دیگران را  مردم بفھمند چھ چیزی درست و نادرست است. ھمھ باید بدانند چگو 

 آلوده نکنند 
دولت و ادارات صحت عامھ فقط در موارد ضروری موارد را ممنوع اعالم می کنند. یکی از این قوانین  

ست. اگر افراد مسن آلوده شوند ، این خطر زیاد وجود  این است کھ بازدید از خانھ ھای سالمندان ممنوع ا
یا بمیرند.  دارد کھ بھ شدت بیمار شوند   

 ودکان باید بھ مکتب بروند 

در آغاز بحران ، دولت تصمیم گرفت کسانی کھ در لیسھ یا پوھنتون می روند باید درخانھ درس بخوانند.  
اما مکاتب ابتدایی و متوسطھ فرق می کند. این قانون برای ھمھ کودکان کھ درمکتب است. والدین نمی  

. فقط چند کودک آلوده شده اند و یاکمی مریض شده اند. بنابراین  توانند در غیر این صورت تصمیم بگیرند 
 ، آنھا می توانند در مکتب باشند. 

اما ھمچنین دالیلی وجود دارد کھ کودکان باید بھ مکتب بروند: ھمھ کودکان در خانھ راحت نیستند. سپس  
است کھ والدین بتوانند   مکتب مکان مناسبی برای تھیھ غذا ، دوست و بزرگساالن سالم است. ھمچنین مھم 

بھ کار خود ادامھ دھند. این امر بھ ویژه برای والدینی کھ در شفاخانھ ھا ، پولیس ، شرکت ھای برق و  
. غیره کار می کنند بسیار مھم است   

ھیچ پالنی ای برای رخصت شدن مکاتب وجود ندارد. اگر دولت و ادارات صحت عامھ تغییر کنند ، آنھا  
.داری ھا اطالع می دھند و مکاتب بھ کودکان و والدین اطالع می دھند بھ رسانھ ھا و شھر  


