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CORONA

 کودکان بھ این دلیل باید در دوران کرونا  بھ مدرسھ بروند.
سوئد کودکان باید بھ مدرسھ بروند.در بیشتر کشورھا کودکان در دوران کرونا در منزل ھستند. در   

 بسیاری از کشورھا تعطیل کردن جامعھ را انتخاب می کنند. مردم قرنطینھ شده اند و فقط ممکن است برای کار یا ورزش 
بھ  و اگر از آنھا پیروی نکنید ، جریمھ می شوید یا در غیر اینصورت در نظر گرفتھ شدە است ی بروند.  قوانین سختبیرون 

 مجازات خواھید شد. شکل دیگری

شما  در اختیار بسیاریاطالعات  بھ جای آن ، ما اینکھ جامعھ را تعطیل کنیماست. بھ جای  و آزاد جامعھ باز در سوئد ،
چگونھ از خود  آگاھی پیدا کنند کھنادرست است. ھمھ باید  یا چھ چیزی درست و آگاھی یابند کھقرار می دھیم تا مردم  

 آلوده نکنند. نیز محافظت کنند و دیگران را

را ممنوع اعالم می کنند. یکی از این قوانین این است  یضروری موارد  صورتسازمان بھداشت عمومی فقط در دولت و 
بھ   آنھا  کھ وجود دارد بسیاراد مسن آلوده شوند ، این خطر است. اگر افر کردە ممنوع را کھ بازدید از خانھ ھای سالمندان 

 فوت کنند.شدت بیمار شوند یا 

 کودکان باید بھ مدرسھ بروند.

ولی  خانھ تحصیل کنند.  درمی کنند باید  تحصیلی کھ در دبیرستان یا دانشگاه در آغاز بحران ، دولت تصمیم گرفت کسان
است.   اجباریبرای ھمھ کودکان  راھنمایی  طبق قانونتحصیل در مقطع ابتدایی و  تفاوت دارد.  با آن مدرسھ ابتدایی

بیماری آنھا بسیار خفیف بودە است کودک آلوده شده اند و تعداد بسیار اندکی بگیرند. فقط  دیگری تصمیم الدین نمی توانندو
 بھ مدرسھ بروند.، آنھا می توانند بنابراین 

ولی  . شرایط خوبی در خانھ ندارند: ھمھ کودکان کودکان باید بھ مدرسھ بروند چرا کھ   اما ھمچنین دالیلی وجود دارد
ھمچنین در کنار و ان خودشان را داشتھ باشنددوستبخورند و  غذا  توانندکھ كودکان در آنجا ب است مدرسھ مکان مناسبی 

ار خود ادامھ دھند. این امر بھ ویژه  بتوانند بھ ک ھم مھم است کھ والدین از طرفی بسیار پرسنل مدرسھ احساس امنیت کنند.
 و غیره کار می کنند بسیار مھم است. برق، شرکت  لیسپ ارەاد,کھ در بیمارستان  برای والدینی

آنوقت  ازمان بھداشت عمومی تغییر کنند،دولت و س نظر وجود ندارد. اگر و راھنمایی ھیچ برنامھ ای برای تعطیلی دبستان
 مدارس بھ کودکان و والدین اطالع می دھند. سپسشھرداری ھا اطالع می دھند وھا بھ رسانھ ھا و آن


