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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  

CORONA
 

 معلومات حول كورونا بعدة لغات
 قنوات نصائح حولفي ما یلي بلغات مختلفة.  و أن یتحدثوا عن فیروس كوروناون الكثیر من الناس في السوید یرید

 اعالمیة  

كان فیروس كورونا غیر معروف للجمیع. ال أحد یعرف كیف یصاب بلفیروس أو كیف یحمي نفسھ منھ. و قد أصبح من  لقد 
الصعب جًدا الحصول على معلومات حول كیفیة عمل السوید اتجاه الفیروس بالنسبة ألولئك الذین ال یفھمون اللغة السویدیة 

لمنظمات المختلفة بتوفیرالمعلومات. كما أنھم یضمنون تحدیث ھذه السلطات ووسائل اإلعالم وا قامتبعد،. ولكن اآلن 
 .المعلومات

في صفحة الویب   https://t.sr.se/2JR6DC0 تقاریر عن فیروس كورونا. اكتب باصدار(SR) قوم محطة رادیو السویدت
 .أو الكمبیوترالحاسوب اللوحي على ھاتفك المحمول أو 

 .اختر لغتك

 متاحة بعد، فیمكنك االستماع الى اللغة اإلنجلیزیة أو اللغة السویدیة البسیطة. اذا كانت لغتك غیر 

ستنقل ف  (QR-kod)أو افتح الكامیرا الموجودة في ھاتفك المحمول وصوبھا على رمز االستجابة السریعة
 مباشرة الى الموقع. 

، وھي على سبیل المثال تعاون بین   Milsaلسا ی مملوك من قِبل شركة م InformationSverige.seمعلومات السوید   إن موقع
مقدمة من قِبل الموجھین   وھناك أفالمفي البالد. عیبن االموجھین االجتمبتعلیم واعداد الجامعات والسلطات السویدیة. حیث تقوم 

 ینیة. وسیكون ھناك المزید. عیبن تحتوي على معلومات محدثة. اآلن ھناك أفالم  باللغة العربیة والصومالیة والفارسیة والتغرااالجتم

مةلدى بلدیتك معلومات  على موقعھا اإللكتروني .ھناك ستجد  العدید من الروابط الجیدة .من بینھم رابط ھیئة الصحة العا
folkhalsomyndighet.se   والتعاون بشأن االزمة في مقاطعة كالمار krisinformation.se 

 . لدیھم معلومات حول اإلصابة  وكیفیة الحمایة منھا ,باالضافة الى  التطورات في السوید

 . فستنقل مباشرة  الى  الموقع   QR-koden أو افتح كامیرا الھاتف المحمول  ووجھھا إلى رمز االستجابة السریعة 

 . اذا كانت لغتك غیر متاحة بعد، فیمكنك االستماع الى اللغة اإلنجلیزیة أو  اللغة  السویدیة  البسیطة

باللغة السویدیة ،   Krissamverkan Kalmar (التعاون بشأن االزمة في مقاطعة كالمار) Facebook نكتب على صفحةما غالبًا 
 . كورونافي مواجھة فیروس ھناك ستجد معلومات حول عمل المقاطعة  وأحیانًا بلغات أخرى. 


