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در بارۀ اداره آموزش ابتدائی/راهنمائی و ويروس کرونا  
  ١٩-کوويد

ما همه تالش خود را می کنيم که  تا اطالع ثانوی بايستی کودکان تندرست به مدرسه بروند و کودکان بيمار در خانه بمانند.
   مدارس طبق معمول به کار خود ادامه دهند.

يعنی روند عادی برای بيماری در نظر گرفته  بايستی در خانه بمانند. کودکان تندرست  بايستی به مدرسه بروند و کودکان بيمار
ما در اين زمينه توصيه های  رسه بفرستيد.پس از تندرست شدن دو شبانه روز صبر کنيد و سپس کودک را مجدداً به مد شود.

   اداره تندرستی همگانی سوئد را رعايت می کنيم.

اداره تندرستی همگانی سوئد، اداره محافظت و آمادگی  اداره آموزش ابتدائی/راهنمائی اطالع رسانی از سوی کمون يوتبوری،
س کرونا و ساير بيماری های ُمسری را با دقت دنبال می جامعه، فدراسيون کمون ها و ناحيه های بهداری سوئد در باره ويرو

  کند.

  عادی ترين پرسش ها و پاسخ ها را جمع آوری کرده ايم.هم اکنون ما در بخش زير

  پرسش ها و پاسخ ها

چکار بايستی  من بعنوان پدر/مادر بخاطر خطر سرايت نگران هستم که فرزندم را به مدرسه بفرستم.
   بکنم؟

در غير اينصورت دانش آموز مطالبی را که در غيبت او تدريس شده از  ندرست است بايستی به مدرسه برود.اگر فرزندتان ت
اداره آموزش ابتدائی/راهنمائی در  بايستی به مدرسه بروند. ٩همه دانش آموزان از کالس پيش دبستانی تا کالس  دست می دهد.

  رعايت می کند.اين زمينه توصيه های اداره تندرستی همگانی سوئد را 

   آيا به من بعنوان پدر/مادر دانش آموز تضمينی داده می شود که برای فرزندم خطر سرايت وجود ندارد؟

انواع مختلف سرايت از باکتری يا ويروس هميشه می تواند در جائی انسان بسر  ما هرگز نمی توانيم در اين مورد تضمين بدهيم.
   باشد.می برد، مثالً در مدرسه، وجود داشته 

   اگر فرزند من در ساعات مدرسه مريض شود چه خواهد شد، آيا غرامتی دريافت می کنم؟

اگر الزم باشد برای نگهداری از فرزند بيمار خود در خانه بمانيد طبق معمول از صندوق بيمه های اجتماعی غرامت بابت  
   (مراقبت از فرزند) دريافت می کنيد.

کودک هستم کاهش يافته يا بيمار ديگری دارم، در اينصورت چه  مصونيت دفاعی من که ولی/سرپرست
  مواردی ِصدق می کند؟

اگر احساس می کنيد که فرزندتان نمی تواند به مدرسه برود تا از آوردن سرايت احتمالی به خانه پرهيز شود، شما که 
  ماس بگيريد.ولی/سرپرست او هستيد بايستی برای مشاوره و راهنمائی با دکتر معالج خود تان ت

آيا فرزند من می تواند به  من که ولی/سرپرست کودک هستم مريض بوده يا در قرنطينه بسر می برم.
   مدرسه برود؟

اگر اداره محافظت در برابر سرايت ناحيه وسترا يوتالند گفته که کودک در  اگر فرزندتان تندرست است بايستی به مدرسه برود.
  ما در اين زمينه توصيه های اداره تندرستی همگانی سوئد را رعايت می کنيم.  بماند.خانه بماند بايستی او در خانه 
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 فرزند من به مدرسه ای می رود که در آن دانش آموز يا معلم در قرنطينه بسر می برد يا مريض است.
  چکار بايستی بکنم؟

رابر سرايت ناحيه وسترا يوتالند تصميم می گيرد اداره محافظت در ب تا زمانيکه فرزندتان تندرست است بايستی به مدرسه برود.
در مورد مقررات مربوط به منطقه شما اطالع  که چه اقداماتی، بطور مثال رديابی سرايت، قرنطينه و غيره بايستی انجام شود.

  رسانی خواهد شد.

م را در خانه ما در کشوری بوده ايم که در آنجا ويروس کرونا شيوع گسترده ای داشته، آيا بايستی فرزند
  نگهدارم؟

تا زمانيکه فرزند شما عالئم بيماری نداشته باشد و خدمات درمانی نگفته باشد که کودک بايستی در خانه بماند، او بايستی به  
اگر فرزند شما بيمار بنظر می رسد  ما در اين زمينه توصيه های اداره تندرستی همگانی سوئد را رعايت می کنيم. مدرسه برود.

  زنگ بزنيد و تعريف کنيد حال کودک چگونه بد است و او کجا بوده است. ١١٧٧ی به شماره بايست

  با کجا می توانم تماس بگيرم؟ من در بارۀ ويروس کرونا سواالتی دارم.

  زنگ بزنيد. ١١٣١٣اگر در بارۀ ويروس کرونا سوالی داريد بايستی به شماره اطالع رسانی 

اگر من الزم باشد بعلت سفر خارج از کشور فرزندم را در خانه نگهدارم آيا شما درآمد از دست دادۀ مرا 
  جبران می کنيد؟

اگر کودک بعلت بيماری بطور مثال ناشی از ويروس کرونا در خانه نگهداشته شود شما طبق معمول از صندوق بيمه های 
  اجتماعی غرامت دريافت می کنيد.

   روز غايب بوده باشد چکار بايستی بکنم؟ ١۴ه مدت بيش از اگر فرزندم ب

مهم است که به مدرسه اطالع دهيد که  ادامه دهيد. Hjärntorgetشما بعنوان ولی/سرپرست کودک بايستی به گزارش دادن به 
رخوردار باشيد ) بVABاگر شما بعنوان ولی/سرپرست کودک از حق مراقبت از فرزند ( چرا فرزند شما در خانه مانده است.

  Försäkringskassans webbplats.اطالعات بيشتر در بارۀ مقررات مربوط به غرامت در اين وبسايت وجود دارد 

   ه می گذارد؟اگر تعداد کارکنان کم شود اين چه تأثيری روی مدرس

علت آنست که تعداد زيادی از همکاران در مدرسه  ممکن است در مدرسه سريعاً تغييراتی ايجاد شود.  ١٩-بخاطر بيماری کوويد
اين می تواند بطور مثال باعث شود که ساعات کار خانه های اوقات فراغت تغيير  مريض بوده و در نتيجه در خانه بسر می برند.

  هم ادغام شوند و ساعات تدريس دانش آموزان کاهش يابد.  کند، کالس هايی در

   هر مدرسه تا آنجا که امکان دارد تغييرات احتمالی را به اطالع والدين و دانش آموزان می رساند.
  

  نفر چه تأثيری روی مدرسه می گذارد؟ ۵٠٠ممنوعيت اجتماعات بيش از 

  ری است.اين ممنوعيت فقط شامل کنسرت و اجتماعات فرهنگی و هن

  انجام خواهند شد؟ ٢٠٢٠آيا آزمون های سراسری در ترم بهار 

 ژوئن لغو می شوند. ٣٠مارس تا مابقی بهار، لغايت  ٣٠نخير، همه آزمون های سراسری مدارس ابتدائی و راهنمائی از تاريخ 
رس در اين مورد تصميم گيری اداره کل مدا فرزند شما عليرغم لغو شدن آزمون های سراسری نمره درسی دريافت خواهد کرد.

مارس برگزار شد، اعالم کرده  ٢٣کرده و آنرا در کنفرانس مطبوعاتی اداره تندرستی همگانی سوئد در روز دوشنبه مورخ 
   است.
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  اطالعات بيشتر در بارۀ آزمون های سراسری در وبگاه اداره کل مدارس وجود دارد.

    پرسش ها و پاسخ ها در بارۀ جا در خانه اوقات فراغت

تانی، ابتدائی و راهنمائی و  مدارس ويژه ابتدائی و  همه اطالعات در مورد خانه اوقات فراغت برای دانش آموزان کالس پيش دبس
) هميشه از حق رفتن به خانه اوقات فراغت برخوردارند، LSSدانش آموزان مشمول قانون حمايت ويژه ( راهنمائی ِصدق می کند.

  حتی اگر  به والدين آنها اطالع داده شده باشد که موقتاً بيکار خواهند شد يا بيکار باشند.

   ه بيکار شده ام چه مقرراتی وجود دارد؟برای من ک

شما بايستی به محض  وقتی بيکار شده باشيد فرزندتان هنوز از حق رفتن به خانه اوقات فراغت به مدت يک ماه برخوردار است.
  fritidsplacering@grundskola.goteborg.se . بيکار شدن مراتب را به اين آدرس ايميل اطالع دهيد 

      برای من که اعالم شده موقتاً از کار بيکار خواهم شده چه مقرراتی وجود دارد؟

شما اطالع داده شده باشد که موقتاً از کار بيکار خواهيد شد فرزندتان هنوز از حق رفتن به خانه اوقات فراغت وقتی به 
اگر ساعات 	فرزندتان در روزهايی که شما کار می کنيد از حق رفتن به خانه اوقات فراغت برخوردار است. برخوردار است.

شما می توانيد جا در خانه  ن تغييرات را به خانه اوقات فراغت اطالع دهيد.رفتن فرزندتان به خانه اوقات فراغت تغيير کرد اي
   اوقات فراغت را پس بدهيد، مطالب بيشتر در اين مورد را در قسمت پايين بخوانيد.

     شهريه خانه اوقات فراغت برای من که بيکار شده ام يا موقتاً بيکار می شوم چگونه می شود؟

شما صرفنظر از اينکه  شما بابت مدت زمانی که فرزندتان در خانه اوقات فراغت ثبت نام است شهريه پرداخت می کنيد.
  رداخت می کنيد. فرزندتان چند ساعت به خانه اوقات فراغت برود، هميشه تمام شهريه را پ

   آيا می توانم خانه اوقات فراغت را بالفاصله لغو کنم و از پرداخت شهريه خالص شوم؟

ام هر ماه می توانيد اعالم کنيد که می خواهيد جا در خانه اوقات فراغت را لغو  کنيد  ۵حداکثر در تاريخ 
. ritidsplacering@grundskola.goteborg.sef همان موقع می توانيد درخواست کنيد جا در خانه اوقات فراغت از چه

وقتی  ام ماه خبر بدهيد بايستی يک ماه ديگر هم شهريه خانه اوقات فراغت را بپردازيد. ۵اگر پس از تاريخ  تاريخی فسخ شود. 
خ کرديد يک تأييديه با پست دريافت می کنيد که در آن تاريخ فسخ جا نوشته شده جای فرزند خود در خانه اوقات فراغت را فس

  است.

     اگر دو باره شروع به کار کنم چه خواهد شد؟

به محض آنکه می دانيد چه موقع  اگر مجدداً شروع به کار کنيد فرزندتان مانند گذشته می تواند به خانه اوقات فراغت برود.
فرزند fritidsplacering@grundskola.goteborg.se .مراتب را به اين آدرس ايميل اطالع دهيد  شروع به کار خواهيد کرد

  شما حق دارد از روزی که شما شروع به کار می کنيد به خانه اوقات فراغت برود، خواه جواب گرفته باشيد يا نه. 

     رزند من حق دارد به همان خانه اوقات فراغت قبلی برود؟آيا ف

    بله، فرزند شما حق دارد به همان خانه اوقات فراغت قبلی برود.

  برای تعطيالت عيد پاک چه مقرراتی وجود دارد؟

ولی اگر  غت برود.اگر در تعطيالت عيد پاک به خانه اوقات فراغت نياز داريد فرزندتان حق دارد طبق معمول به خانه اوقات فرا
  ام آوريل فسخ کرده باشيد فرزندتان حق ندارد در تعطيالت عيد پاک به خانه اوقات فراغت برود. ۵جا را قبل از 
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  برای پيشگيری از سرايت کمک کنيد

 برای پيشگيری از سرايت بايستی از دست زدن به صورت يا چشم های خود خودداری کرده و از تماس نزديک با اشخاص بيمار
  پرهيز کنيم.

در مواردی که  دستهای خود را اغلب، قبل از غذا خوردن، غذا درست کردن و پس از توالت رفتن با آبگرم و صابون بشوئيم.
  امکان شستن دستها وجود نداشته باشد از ماده ضد عفونی دست استفاده کنيم. 

سرايت به اطرافيان يا آلوده کردن دستهای خود با عطسه و ُسرفه کردن در کشاله آرنج يا در يک دستمال کاغذی از شيوع 
  جلوگيری می کنيد.

وقتی مريض هستيد در خانه بمانيد تا از شيوع سرايت به مردم در اتوبوس، در محل کار يا وقتی در نزديکی ديگران هستيد 
  جلوگيری شود.


