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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 

10 عدد  
 2020یونیو

ا بالنسبة لمعظم الناس ، ول�ن قد  بعد ر�يع مختلف ، حان وقت العطلة المدرس�ة. س�كون األمر رائع�
 �شعر شخص ما بالقلق

وس والعدوى ،  ف �شأن الف�ي ون قلقني ف واألطفال يتحدثون عن كورونا طوال ال��يع. كان ال�ث�ي كل من البالغني
ا.  ي جميع االطفال العطلة المدرس�ة عند قدوم فصل الص�ف سول�ن ر�ما ألش�اء أخرى أ�ض�

عندها . �م�ف
وس كورونا.  .ستكون األ�ام مختلفة �مكنك أن تفعل إذا ماذا و هنا ستجد الم��د من المعلومات حول ف�ي

 كنت أنت أو شخص تعرفه قلق. 

 

وس كورونا ي �عمل بها ف�ي
 هذە �ي الط��قة اليت

وس �مكن أن �سبب مرض  كوف�د يرافق  .  19كورونا هو ف�ي
لح� والسعال  والتهاب الحلق واإلسهال. هذا المرض ا 

كبار السن وأولئك الذين    ول�ن معظم الناس �مرضون قل�ً�. 
   �عانون من أمراض

�
 .شدأقد �صابون باعراض    مسبقا

وس عندما �سعل أو �عطس شخص ما.  الرذاذ و ينت�ش الف�ي
ة غ�ي المرئ�ة القطرات ا  ع�   من الممكن ان �سقط  لصغ�ي

 األش�اء واألشخاص. 

ل�ي ال تمرض أو تص�ب أي شخص آخر ، �جب عل�ك: 

 غسل �د�ك �شكل متكرر وط��ل بالصابون -

ي ط�ة الذراع  -
 السعال أو العطس �ف

 ال تلمس وجهك ب�د�ك 

ا (حىت  - ل إذا كنت م��ض� ف ي الم�ف
قل�ً�) و لو   البقاء �ف

ف    صبحعندما ت  - ل لمدة يومني ف ي الم�ف
بصحة ج�دة: ابق �ف

آخ��ن

ال تقابل كبار السن أو المر�ف ، ول�ن تحدث معهم ع�  -
الهاتف! 

 تحدث مع شخص ما  -قلق�شعر بل إذا كنت

هل أنت أو شخص تعرفه قلق أو �شعر بالمرض؟  
تحدث مع والد�ك أو أي شخص بالغ تثق به. 

�ة أو الع���ة ،   ف إذا كنت تتحدث الس��د�ة أو اإلنجل�ي
ا االتصال أو الدردشة أو إرسال ب��د   �مكنك أ�ض�
ي إ� ب��س. هناك بالغون معتادون ع� 

وىف إل��ت
التحدث إ� األطفال حول المشا�ل. إذا اتصلت  

�س ، ل�س عل�ك أن تخ�ب من أنت. وال �ظهر ع�   ب�ب
ي "حقوق  اتصلت بها. ب  نك فاتورة الهاتف ا  ��س �عىف

ي المجتمع". لديهم هاتف 
. 116111الطفل �ف

ي بلديتك مساعدة 
�مكن للخدمات االجتماع�ة �ف

ل. ابحث عن   ف ي الم�ف
أولئك الذين لديهم مشا�ل �ف

"الخدمات االجتماع�ة" ع� موقع و�ب بلديتك.  
ا أن الشخص البالغ   تذكر أنه ل�س خطأ الطفل أبد�

 . ء الت�فىي س ��شعر بالسوء أو 

�له إذا   ف لدى منظمة انقذ االطفال تطبيق �مكنك ت�ف
ا. �طلق عل�ه "مكان آمن".  كنت قلق�

�ة   ف التطبيق متاح باللغات الس��د�ة واإلنجل�ي
والفارس�ة والع���ة والصومال�ة. 

 حول اتفاق�ة حقوق الطفل

.2020اتفاق�ة حقوق الطفل �ي قانون س��دي منذ عام 
ف أمور أخرى   وتنص ع� حقوق األطفال. وتنص ، من بني

، ع� أن األطفال �جب أن �عرفوا حقوقهم. وتنص أ�ضا  
ي المعلومات. 

ي تل�ت
ع� أن لألطفال الحق �ف

�ل أو قراءة اتفاق�ة األطفال من موقع  محقق   ف �مكنك ت�ف
 الخاص باألطفال. انه مجانا.  شكاوى األطفال

من خالل توجیھ الھاتف إلى 
رمز االستجابة السریعة ، 

یمكنك الوصول إلى صفحة 
ویب.


