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KORONA
Pêşniyarên nû ji
bo xwendekarên li
dibistanê
Naha di derbarê dibistanê de du
pêşniyarên nû hatine. Yek ew e ku
dibistanên lîse dê dîsa werin girtin.
Ya duyemîn jî ev e ku zarokên bi çûk,
yên ku bi kesên mezin yên nexwaş re
dijîn, divê li malê bimînin.
Di dema payîzê de, gelek rêzikên cihêreng
hatine. Wan bandor li pir warên civakî
kiriye. Dezgeha Tenduristiya Gel naha
pêşnîyar dike ku dibistanên amadeyî yên
jorîn ji nû ve dest bi xwendinê ji dûr ve
bikin.
Ev ji bo pir xwendekaran derbas dibe, lê ne
hemî. Di hin perwerdehiya pratîkî de, pêdivî
ye ku xwendekar li dibistanê bin. Di heman
demê de xwendekarên ku ziman baş nizanin
jî hene, an jî mal bi çûk e, an jî komputerê
wan nine.
Hin xwendekar hewce ne ku ji nêzîk ve bi
mamosteyê xwe re têkilî bikin da ku
dibistanê xelas bikin. Daîreya Tenduristiya
Gel dixwaze ku ew xwendekar bikaribin
werin dibistanê ji bo xwendinê bikin.
Rêziknameya nû ji ber ku hûn dixwazin
nehêlin ciwan di civatê de derkevin û deran
teng bikin. Johan Carlsson, serokê Ajansa
Tenduristî ya Gelemperî, dibêje ku
xwendekarên dibistana amadeyî dema ku ew
jî li mal in divê hemî şîretan bişopînin. Divê
ew hay ji xwe hebin ku xwe ji yên din dûr
bigirin.
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"Naha ku enfeksiyon li seranserê welêt belav
buye, nabe ku hûn bi piranî bi hev re kom
bibin." Ana Norlén, seroka amadebûna krîzê
li Lijneya Birêvebiriya Wîlayetê, wiha
dibêje: “Dem ne dema partî, daliqandin,
qehwe an jî kirînê ne. Ji ber ku hûn dikarin
kesekî nexweşî bikin an jî hûn bixwe
bikevin nexweşiyê. Divê her kes bibe alîkar
da ku belavbûna enfeksiyonê bişkîne. "
Pêşniyar ji bo vê nîvsalê derbas dibe û heya
ku nîvsala din dest pê dike. Ji 7ê Berfanbar
heya 6ê Çile. Piştî wê biryarên nû tên.
Divê zarokên dibistanê yên di
malbatên nexwaş de li malê bimînin
Divê dibistan û pêş dibistan vekirî bimînin.
Berê, zarokên ku nîşanê Korona li ser wan
tuneye, dikarin biçin dibistanê tevî ku dê û
bavên wan Korona (covid-19) bi wan re
hebin jî. Naha ew hatin guhartin.
Zarokek ku bi kesek re ku têst girî û Korona
pê re heye, divê li malê bimîne. Ew ê pênc
rojan li malê bimînin. Wê hingê heger
nîşanên Korona li ser wan tune be, zarok
dikare biçe dibistanê an pêşdibistanê.
Zarok bi zor nexweş dikevin û ew ewqas
enfeksiyonê belav nakin. Lê gelek hîndekar
û mamoste ji ber ku bi zarokên xwe re
Corona li malê bibin, ji ber ku bi
enfeksiyonê bikevin dilteng bûn. Zehmetiyê
dikişînin ser karê xwe.
"Mamoste enfeksiyonê bêtir nagrin ji yên
din ku karek din kar dikin", dibêje Johan
Carlsson li Daîreya Tenduristiya Gel, " lê
girîng e ku ew di karê xwe de rihet bê ". Ji
ber vê yekê ev pêşniyar tê.

Agahdarî her du hefteyan
Ev pelê agahdariyê ji Hevkariya krîzê li Kalmar län tê.
Hevkariya krîzê Kalmar län, hevkariyek di navbera
hemî belediyên wîlayetan, Herêma Kalmar län,
Desteya Administrativedarî ya wîlayetê Kalmar û hemî
rayedarên din yên wîlayetê de. Di krîzên civakê de, em
bi hev re biryar digirin û alîkariya hev dikin.
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