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ﺟدﯾد ﺗرﯾن ﺧﺑرھﺎ درﺑﺎرۀ ﮐروﻧﺎ

ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﮫ
اﮐﻨﻮن دو ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺪرﺳﮫ اراﺋﮫ ﺷﺪە اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎ دوﺑﺎرە ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .دوم
اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل آﻟﻮدە زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
در طﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎدی آﻣﺪە اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادەاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن آژاﻧﺲ
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ دوﺑﺎرە آﻣﻮزش از راە دور را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺮای ھﻤﮫ .در ﺑﺮﺧﯽ آﻣﻮزﺷﮕﺎە ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ
ﺑﺮوﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ زﺑﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ در درﺳﮭﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد دارﻧﺪ .آژاﻧﺶ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ازدﺣﺎم زﯾﺎد ﺷﻮد .ﯾﻮھﺎن ﮐﺎرﻟﺴﻮن
 ،رﺋﯿﺲ آژاﻧﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ھﻤﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﺎ ﻧﻮرﻟﻦ  ،رﺋﯿﺲ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان دراﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :اﮐﻨﻮن ﮐﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺷﯿﻮع
اﺳﺖ  ،اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ.زﻣﺎن ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ  ،ﭘﺎﺗﻮق  ،ﻗﮭﻮه ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
" .ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽ را آﻟﻮده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ آﻟﻮده ﺷﻮﯾﺪ .ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺮم اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗﺮم ﺑﻌﺪی اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ) .از ۷دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ۶ژاﻧﻮﯾﮫ( .ﭘﺲ از آن
.ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﮫای ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﻮادەھﺎی آﻟﻮدە ﺑﮫ وﯾﺮوس ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺪارس و ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺒﻼً ،ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﮐﺮوﻧﺎ)(19-covid
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدە و ﮐﺮوﻧﺎ دارد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
اﮔﺮ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮود.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آﻟﻮدﮔﯽ را ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای آﻟﻮدە
ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯽ درﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﮐﺮوﻧﺎ دارد اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده ،و در ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ
.داﺷﺘﮫاﻧﺪ
ﯾﻮھﺎن ﮐﺎرﻟﺴﻮن در آژاﻧﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ھﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای آﻟﻮده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ  "،اﻣﺎ
.اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ درﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ " .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﺮﮔﮫھﺎی اطﻼﻋﺎت ھﺮ دو ھﻔﺘﮫ ﯾﮑﺒﺎر
اﯾﻦ ﺑﺮﮔﮫ اطﻼﻋﺎت از ھﻤﮑﺎری در ﺑﺤﺮان در اﺳﺘﺎن ﮐﺎﻟﻤﺎر ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪە اﺳﺖ.
ھﻤﮑﺎری ﺑﺤﺮان در اﺳﺘﺎن ﮐﺎﻟﻤﺎر ﯾﮏ ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ھﻤﮫٴ ﺷﮭﺮداری ھﺎی اﺳﺘﺎن
ﮐﺎﻟﻤﺎر ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺎﻟﻤﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت در اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ھﻨﮕﺎم
ﺑﺤﺮان در ﺟﺎﻣﻌﮫ .ﻣﺎ ﺑﺎھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

