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DARI 

. کبار یھردوھفتھ  یاطالعات اوراق   
شده است.   ھیتھکمیتھ شھرکلمربحران  یھمکاربا  یاطالعاتاوراق 

. میبھ شما ارائھ دھرا   والیت ی قیاطالعات دق میخواھ یما م  
. اگر  دیآ  یھفتھ مدوھر در بین  درباره کرونا راخبا در طول تابستان

. رسند ی اوقات فرا م شتریرخ دھد ، آنھا ب  یاتفاق بزرگ  

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA
 جوانان باید در بارە ی ویروس کرونا معلومات انتشار نمایند.

دوایردولتی کلمرازجوانان کمک میخواھند. اینھا برای جوانان دیگر باید توزیع دھند کھ چگونھ از ویروس کرونا 
      کرونا" شوند. رانیتوانند "سف یآنھا مخویش را حفاظت نمود.  

مھارت یآژانس بھداشت عموم نیاز قوان یرویمھارت دارند. اما آنھا در پ گریکدیبھ  یدر اطالع رسان جوانان
.ندارند  

بنابراین ، شورای اداری والیتی ، منطقھ کالمر و ولسوالیھا ھا می خواھند جوانان در مورد ویروس کرونا بیشتر بدانند. 
را مطلع سازند. آنھا می توانند برای تبدیل شدن بھ "سفیر کرونا" بھ مکاتب خود  سپس آنھا می توانند جوانان دیگر

 مراجعھ کنند.
کسانی کھ "سفیر" می شوند بھ یک کورس آموزشی دعوت می شوند. کارشناسان منطقھ در آنجا ھستند. آنھا در مورد 

 چگونگی محافظت از خود و دیگران صحبت می کنند.
و شورای اداری والیتی حضور خواھند داشت. آنھا بھ شما می گویند کھ چگونھ  P4 Kalmar ھمچنین سخنرانانی از

 .اطالعات تأیید شده را بدست آورید
 ھر "سفیر" یک رھنمای مسئول می گیرد.

 انتشارات در مکاتب.
ھھا ولیسھ ھای  ، جوانان اگر می خواھند "سفیر" شوند باید در مکاتب ثبت نام کنند. تقریباً تمام لیس 38در طول ھفتھ 

 ثانوی با ھم یکجا میباشند.
شاگردمی توانند "سفیران کرونا" شوند. این وظیفھ الی آخر فصل خزان است. در دسمبر، آنھا نزد مسولین دعوت می    50

 شوند و و دیپلوم دریافت می کنند.

 سرایت ویروس ادامھ دارد.
عمومی می گوید شیوع موضعی وجود خواھد داشت کھ عفونت در کشور ادامھ دارد ، اما بھ روشی دیگر. مرجع صحت 

 در آن بسیاری از افراد بھ طور ھمزمان آلوده می شوند.
این اتفاق می تواند در مکاتب ، با دوستان یا محل کار رخ دھد. سپس قوانین 

سختگیرانھ تر شوند.می توانند دوباره   
آنا نورلن ، مدیر آمادگی اضطراری در ھیئت اداری والیتی، می گوید: در 

 والیت کلمر، ما در صورت شیوع محلی آماده ھستیم.
جوانان مانند بزرگساالن در جامعھ بیرون ھستند. بنابراین ، آنھا ھمچنین باید 

ن داشتن عالئم مراقب باشند کھ عفونت گسترش نیابد. آنھا می توانند بدو
 عفونت داشتھ باشند.

 سفیران کرونا" مھم خواھند بود و امیدواریم کھ بسیاری از آنھا ثبت نام کنند."

کرونا رانیاطالعات در مورد "سف " 
( تنھا بھ زبان سویدی)


