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گروە بُحران استان کالمار،  یک ھمکاری بین ھمھ شھرداریھای استان از  
جملھ،  منطقھ اُستان کالمار، شورای رھبری اُستان و دیگر مقامات کھ در  

 .استان ھستند

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 تازه خبرھا دربارهٴ كرونا 
 

  جامعھ در زیر فشار شدید است
 تصویر وضعیت فعلی نشان می دھد کھ تقریباً کل جامعھ تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفتھ است.

ھر ھفتھ، شورای اداری منطقھٴ کالمار اطالعاتی از شھرستانھا دریافت کرده ، تصویری از اوضاع کنونی منطقھ کالمار 
جمع بندی بھ مسئولین کمک میکند کھ بدانند کھ این جامعھ چگونھ تأثیر قرار گرفتھ است و چگونھ  این. بدست میاورد 

 .میتوانند بھ بھبودی اوضاع کمک کنند 

. این ھفتھ ، تصویر فعلی نشان می دھد کھ تقریباً ھمھ بخش ھای جامعھ زیرفشار بحران کرونا قرار دارند

ان در خانھ بسر میبرند .  بسیاری ھم بھ کمک مالی نیاز دارند ، چرا کھ نمی توانند بسیاری بخاطر بیماری خویش یا فرزندانش
بھ کار ادامھ دھند . این بھمچنین باعث اشکال برای بعضی از شرکت ھاست چونکھ خریداری برای اجناس و یا خدمات آنھا 

 رانی و مشکالت جامعھ میافزاید .  نیست . احتمال کار از دست دادن مردم و ورشکستگی شرکت ھا بھ نوبھ خود بھ نگ 

ھا بھمچنین نگران کودکانی ھستند کھ بجای رفتن بھ مدرسھ ، بھ مدتھای طوالنی در خانھ بسر میبرند با دانستن شھرداری 
وقتی کھ مردم کارشان را از دست میدھند و باالجبار در خانھ بسر  اینکھ بعضی از خانھ ھا برای کودکان محل امنی نیست و

 .ان بیشتر میشود میبرند امکان سوء مصرف الکل و بدرفتاری با کودک

کنند، اما وقتی کودکان فقط در خانھ و دور از  در حالت عادی معلمین مراقب وضع اینگونھ کودکان ھستندو بھ آنھا کمک می
 .دید معلمین ومتصدیان مدرسھ ھستند این کار دشوار است

بھ او غذا داده نمی شود ، باید آن را گزارش دھید تا بھ این   اگر اطالع دارید کھ کودکی مورد آزار و اذیت قرار می گیرد ویا
 .خانوادە بھ شیوه ای کمک شود

این خطر در صورت عدم  . ھمچنین این نگرانی وجود دارد کھ جوانساالن بھ سمت مواد مخدر و خالفکاری روی بیاورند
 .رفتن بھ مدرسھ بیشتر است

. شھرستان و کلیھ مقامات دیگر این استان با یکدیگر در تماس ھستند و بھ  ھمدیگرکمک می کنند شھرداریھا ، ھیئت اداری
شما میتوانید بھ بھترین وجھ این کار را با پیروی از توصیھ ھای . شھروندان این جامعھ نیزمیبایست بھ نوبھٴ خود کمک کنند

 .سازمان بھداشت عمومی انجام دھید
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