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بعد از یک بھار متفاوت  حاال وقت تعطیل  مدرسھھاست .برای خیلی ھا تعطیالت خیلی خوب و لذت بخش خواھد بود ولی 
 .بعضی ھا  نگرانند

درماه ھای بھار بچھ ھا و بزرگ ھا خیلی در بارە کرونا حرف زدند . خیلی ھا نگران ویروس  بودند، کھ مبادا مریض 
ھای دیگرھم بودەاند. حاال کھ تابستان آمده ھمھ بچھ ھا بجای مدرسھ،روزھا را بھ مدل دیگری شوند و شاید نگران چیزی 

 .خواھند گذراند
اگر خودتان و یا اشنایانتان نگران کرونا ھستید، با این اطالعات در بارە ویروس کرونا،میتوانید خودتان را آگاه و آماده  

 .کنید

 

 

 ویروس کرونا اینطوری عمل می کند 
 ۱۹کرونا یک ویروس است کھ می تواند بیماری کوید
۱۹را انتقال دھد. عالئم کووید  تواند تب، سرفھ، می  

 .آبریزش بینی، گلودرد و اسھال باشد

اگر کسی سرفھ و یا عطسھ کند ویروس پخش می شود. 
قطرەھای کوچک کھ دیدە نمی شوند می توانند روی 

 .اشیاٴ و یا انسان ھا بنشینند
برای اینکھ مریض نشوید و یا کسی دیگری را مریض 

 :نکنید باید شما
بار ھا دست ھایتان را بھ مدت طوالنی با صابون -

بشویید. 
ھنگام سرفھ و یا عطسھ آرنچ خود را جلوی بینی و   -

 دھان بگیرید. 
 بھ صورتتان دست نزنید. -

با افراد مسن  و یا مریض رفت و آمد  نکنید فقط با  -
 ا آنھا تماس داشتھ باشید!تلفن ب

اگر احساس نگرانی می کنید می توانید با کسی 
 صحبت کنید

آیا شما خودت و یا آشنایت نگران ھستید و یا اینکھ 
حالتان بداست؟ در این صورت با پدر وا مادرت و یا 

یک شخص بزرگسالی کھ شما بھ او اعتماد داری  
 .صحبت کن

انگلیسی و یا عربی صحبت می اگر شما سوئدی ، 
کنی می توانی چت و یا ایمیل بھ سازمان بریس 

 بفرستی( بریس اسم مخفف سازمان این معنی را می 
دھد. «حقوق کودکان در جامعھ«

در آنجا بزرگساالنی ھستند کھ تجربھ صحبت  .
کردن با کودکان در بارە مشکالت آنھا را دارند.اگر  

بگیری نیازی نیست کھ با سازمان بریس تماس 
خودت را معرفی کنی. درضمن در فاکتورھزینھ تلفن 

 .دیدە نمی شود کھ  تماس گرفتھای

خدمات اجتماعی شھرداری شما می تواند بھ افرادی  
کھ درخانھ مشکل دارند کمک کنند.شما می توانید در 
صفحھ سایت شھرداری خودتان " خدمات اجتماعی" 

 .را جستجو کنید

اگر احساس نگرانی می کنید «نجات کودکان» یک 
 .نرم افزار دارد کھ شما می توانید آن را نصب کنید

"safe place" 

 در بارە کنواسیون حقوق کودک 

۲۰۲۰کنواسیون حقوق کودک از سال  در قانون سوئد است.   
در این قانون مشخص شدە است کھ کودکان چھ حق و حقوقی  

ذکر شدە است کھ کودکان باید بھ حقوق   دارند. دراین قانون
خود آگاھی داشتھ باشند و ھمچنین تاکید شدە است کھ این حق  

 .کودکان است  کھ اطالعات الزم را دریافت کنند
شما می توانید این برنا مھ را پیادە کنید و یا از طریق سایت  
دادرسی کودکان در بارە کنواسیون حقوق کودک بخوانید و  

 رایگان استاین برنامھ 

 کد یک بھ تلفن  ھدایت با
QR وب صفحھ یک بھ 
 .آیید می


