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DARI 

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 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA

 جامعھ سخت تحت فشار قرار دارد
.تصور میشود کھ تقریبأ ھمھ ای جامعھ تحت تاثیر کرونا قرار دارد  

ھر ھفتھ ، شورایوالیتی اطالعاتی را از اولسوالیھاھا جمع می کند. شورای والیتی سپس تصویری از چگونگی نگاه 
ھمھ اطالعات را جمع می کنید ، می توانید درک کنید کھ  اوضاع در والیت کلمر را در دست می گیرد. وقتی

جامعھ چگونھ تحت تأثیر قرار گرفتھ است. شما ھمچنین می فھمید کھ ھمھ مسئوالن برای بھتر شدن اوضاع چھ می 
 کنند.

 این ھفتھ ، تصویر فعلی نشان می دھد کھ تقریباً ھر بخش از جامعھ تحت تأثیر بحران کرونا قرار دارد.

ی از مردم در خانھ ھستند زیرا مریض ھستند ، یا بھ دلیل اینکھ طفال مرێض ھستند. بسیاری از افراد نیز بسیار
 وقتی نمی توانند بھ سر کار بروند ، نیاز بھ کمک دارند.

وقتی کسی دیگر کاالھا یا احتیاجات خود را خریداری نکند ،برای شرکت ھا مشکل تر می شوند. اگر بھ مردم 
نشود کھ شغل خود را حفظ کنند و اگر شرکتھا افالس کنند، می تواند نگرانی ھا و مشکالت ایجاد کند.اجازه داده   

ولسوالیھا ھمچنین نگران این ھستند کھ کودکانی کھ مدت طوالنی در خانھ از مکتب می مانند ممکن است دچار 
تند. می دانید اگر افراد شغل خود را از دست دھند و مشکل شوند. در بعضی از خانھ ھا کودکان بی خطر نیس

مجبور بھ ماندن در خانھ شوند ، خشونت و الکل افزایش می یابد. در موارد عادی ، معلمان می بینند کھ بچھ ھا 
خوب کار می کنند ، اما اگر والدین فرزندان خود را در خانھ نگھ دارند ، دشوار است. اگر می دانید کودکان مورد 

ار و اذیت قرار می گیرند و بھ آنھا غذا داده نمی شود ، باید آن را گزارش دھید تا  بھخانواده کمک شود.آز  
ھمچنین این نگرانی وجود دارد کھ جوانان با مواد مخدر و جرم ارتباط برقرارشوند. این خطر در صورت عدم 

 شرکت در مکتب بیشتر است.

کلیھ مقامات دیگر این والیت بھ یکدیگر اطالع می دھند و بھ آنھا کمک  اولسوالیھا، ھیئت اداری والیتی، منطقھ و
می کنند. ھر شخص نیز باید کمک کند. شما این کار را با پیروی از توصیھ ھای ادارە یی صحت عامھانجام می 

 دھید.

سفر نکنید*  از یکدیگر دور شوید* دستان خود را بشویید   


