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 کرونا.خبر جدید در بارە ای 
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بزرگان و اطفال ھردو طی ترمین بھاری ھمھ در بارە ای کرونا بحث کردن. بسیاریھا مشوش بودن از 
رخصت میشوند. پس روز ھا  سرایت ویروس کرونا،مگر بھ شکل دیگر ھمچنان.وقتی تابستان میآید اطفال 

 متفاوت میشود. 
کرونا موجوداست.اگر خودت و یا کسی دیگری راجع بھ  در ایجا برای تو معلومات زیادی راجع بھ ویروس 

 این ویروس مشوش استی باید چی کنی. 

 

 ویروس کرونا/ بھ این شکل عمل میکند.
کرونا ویروسی است کھ میتواند باعث مریضی 

)شود. میتوانید تب،سرفھ،گلودرد واسھال داشتھ ۱۹(کوید/
باشید.بیشتر افراد فقط کمی مریض میشوند.افراد مسن و 

 کسانی کھ قبأل مریضی دارند میتوانند مریض شوند.
می زند، ویروس وقتی شخصی سرفھ می کند یا عطسھ

گسترش می یابد. قطره ھای کوچک کھ قابل مشاھده  
 نیستند می توانند بھ چیزھا و افراد منتھی شوند.

بخاطریکھ مریض نشوی و برای دیگران نیزانتقال ندھی  
   :باید تو

 -ھمیشھ دستان خود را باصابون یک وقت طوالنی بشوی.
 در بین آرنج خود سرفھ و عطسھ بزن.

 - دستان صورت خود را لمس نکنید. با 

اگر مریض استی درخانھ باش (باوجودمریضی 
-کم)

وقتی صحت یاب وسرحال شدی دوروز دیگرباید درخانھ 
 -باشی.    

افراد مسن و مریض را مالقات نکنید، توسط تیلفون  
 -میتوانید با ایشان صحبت کنید.

با کسی صحبت کن.  - نگران ھستی اگر   

آیا تویا شخصی را میشناسی کھ نگران است یا 
احساس مریضی دارید؟ با والدین یا بزرگسال 

.دیگری کھ بھ آنھا اعتماد دارید صحبت کنید  

اگر بھ زبان سوئدی ،انگلیسی یا عربی صحبت می  
کنید ، می توانید چت کنی ، یا با آنھا ایمیل کنی و در 

االنی وجود دارند کھ در مورد مشکالت آنجا بزرگس
با اطفال صحبت میکنند. اگر با بریس تماس بگیری، 

الزم نیست کھ بگویکھ تو کی ھستی. نمبر تیلفونت 
نیز آشکار نمیشود. بریس یعنی حقوق کودکان در 

میباشد.      ۱۱٦ ۱۱۱جامعھ است.نمبر تیلفونشان   

ند بھ خدمات اجتماعی والیتی شما ھمچنین می توا
کسانی کھ در خانھ مشکل دارند کمک کند. "خدمات 

اجتماعی" را در وب سایت والیتی خود جستجو 
کنید. بھ یاد داشتھ باشید کھ ھرگز تقصیر کودک این 

 نیست کھ یک فرد احساس بد یا بدرفتاری کند.

اطفال کھ نگرانی دارند اماکنی امن وجود دارد کھ با 
 پروگرامی کمک شان کند.

. حقوق کودک ونیدرباره کنوانس  

  2020قانون سوئد از سال   کاطفال یحقوق  ون یکنوانس
  ی ھا چھ حقوق کودک کند کھ ی م ان یقانون ب ن یاست. ا

حقوق  دیاست كھ كودكان با ن یا گریدارند. از جملھ موارد د
اعالم شده است کھ کودکان حق   ن یخود را بدانند. ھمچن

.اطالعات را دارند افت یدر  

تیوب سا قیکودکان از طر ون یدرمورد کنوانس دیتوان ی م
. است  گان ی. رادیمطالعھ کن  امالحظھ یکودک  ان یجو کمک    

بھ یک سایت داخل 
QR میشوید. با وصل   

 شدن تیلفون با کود/ 


