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یھا ی نواح ھھم نیب یھمکار کی  ، یتیوال ھتیکم بُحران ەگرو  
و یتیوال یرھبر یشورا کلمر، ی تیوال ھ تیکم ذون  ،ھجمل  از تیوال  
ھستند تیوال رس در  ھ ک مقامات گرید . 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

کرونا ەبار در   دیجد خبر  

CORONA
 

 .زبان چند  بھ کرونا مورد در اطالعات
 .نمایند حاصل معلومات کرونا ای بارە در مختلف زبانھای بھ میخواھند سویدن در مردم از بسیاری

 .شدە اراە معلومات کانالھا بعضی ای بارە در اینجا در

 چگونھ یا است شده آلوده بیماری این بھ  چگونھ کھ دانست نمی کس ھیچ. بود ناشناختھ ھمھ برای Corona ویروس
 سوئد کار نحوه مورد در اطالعات فھمند ، گرفتن نمی را سوئدی ھنوز کھ کسانی برای. کنند محافظت خود از توانند می

 دھند می اطمینان ھمچنین آنھا. اند کرده تولید اطالعات مختلف ھای سازمان و ھا مقامات ، رسانھ  اکنون اما. شد دشوار
 .دارد جریان اطالعات کھ

 و تیلفونھا ، آیپت طریق از را  Corona. https://t.sr.se/2JR6DC0 مورد در) SR( سوئد سوئدی رادیوی گزارش
 بھ یا انگلیسی زبان بھ  توانید می نیست ، اما دسترس در ھنوز شما زبان.کنید انتخاب را خود زبان ھایتان کمپیوتر یا

 .دھید گوش سوئدی راحتی

  InformationSverige.se سایت وب)QR(  بیایید مستقیمأ و کنید باز را تیلفون ای کمرە یا و
 ارتباطات آنھا.است مقامات و سویدن فاکولتھ ھای مثالً بین ھمکاری است ، کھ Milsa بھ متعلق

 اطالعات  کھ است شده ارائھ جامعھ ارتباطات با ھایی فیلم اینجا در.دھند  می آموزش را کشور اجتماعی
   Tigrinja  و عربی ، سومالی ، فارسی زبان بھ ھایی فیلم حاضر حال در. دھند می  ارائھ روزآنھ را

 .داشت خواھد وجود بیشتری موارد. دارد وجود

شاروالی شما در وب سایت خود اطالعاتی دارد. در آنجا رابطھ ھای خوبی پیدا خواھید کرد. از جملھ موارد دیگر بھ     
krisinformation.se و folkhalsomyndighet.se.  آنھا اطالعاتی در مورد عفونت ، نحوه محافظت از خود و

 تحوالت سویدن دارند

ن را باکود یا کمرەیی تیلفون را باز کنید و آ QR ھدف گذاری کنید و مستقیماً بھ آن مراجعھ کنید 

 زبان شما کھ ھنوز در دسترس نیست ، اما می توانید بھ زبان انگلیسی یا بھ سویدنی سادەگوش 

 Krissamverkan در صفحھ فیس بوک می توانید اطالعات مربوط بھ کار والیت پیداکنید .
.Kalmar County اما گاھی بھ زبانھای دیگر ھم کرونا ی می نویسیم معموالً بھ زبان سوئد   


