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ﺧﺑر ﺗﺎزە در ﺑﺎرە ﮐروﻧﺎ

CORONA

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮوﻧﺪ.
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در دوران ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﻨﺰل ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﻮﺋﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﮫ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎر ﯾﺎ ورزش
ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪە اﺳﺖ و اﮔﺮ از آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﯿﺪ  ،ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.
در ﺳوﺋد  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎز و آزاد اﺳت .ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻌطﯾل ﮐﻧﯾم  ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی آن اطﻼﻋﺎت ﺑﺳﯾﺎری در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ
ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم ﺗﺎ ﻣردم آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی درﺳت و ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳت اﺳت .ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد آﮔﺎھﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ از ﺧود
ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد و دﯾﮕران را ﻧﯾز آﻟوده ﻧﮑﻧﻧد.
دوﻟت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻓﻘط در ﺻورت ﺿروری ﻣواردی را ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻗواﻧﯾن اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎزدﯾد از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧدان را ﻣﻣﻧوع ﮐردە اﺳت .اﮔر اﻓراد ﻣﺳن آﻟوده ﺷوﻧد  ،اﯾن ﺧطر ﺑﺳﯾﺎر وﺟود دارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺷدت ﺑﯾﻣﺎر ﺷوﻧد ﯾﺎ ﻓوت ﮐﻧﻧد.

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮوﻧﺪ.
در آﻏﺎز ﺑﺣران  ،دوﻟت ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﯾﺎ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ
ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﺎ آن ﺗﻔﺎوت دارد .ﺗﺣﺻﯾل در ﻣﻘطﻊ اﺑﺗداﯾﯽ و راھﻧﻣﺎﯾﯽ طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺑرای ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن اﺟﺑﺎری اﺳت.
واﻟدﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺻﻣﯾم دﯾﮕری ﺑﮕﯾرﻧد .ﻓﻘط ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﯽ ﮐودک آﻟوده ﺷده اﻧد و ﺑﯾﻣﺎری آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﻔﯾف ﺑودە اﺳت
ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑروﻧد.
اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن دﻻﯾﻠﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﭼرا ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑروﻧد :ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﺷراﯾط ﺧوﺑﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻧدارﻧد .وﻟﯽ
ﻣدرﺳﮫ ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻛودﮐﺎن در آﻧﺟﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻏذا ﺑﺧورﻧد و دوﺳﺗﺎن ﺧودﺷﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد وھﻣﭼﻧﯾن در ﮐﻧﺎر
ﭘرﺳﻧل ﻣدرﺳﮫ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﮐﻧﻧد .از طرﻓﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ واﻟدﯾن ھم ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ دھﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ وﯾژه
ﺑرای واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ,ادارە ﭘﻠﯾس  ،ﺷرﮐت ﺑرق و ﻏﯾره ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.
ھﯾﭻ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای ﺗﻌطﯾﻠﯽ دﺑﺳﺗﺎن و راھﻧﻣﺎﯾﯽ وﺟود ﻧدارد .اﮔر ﻧظر دوﻟت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﻧد ،آﻧوﻗت
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺷﮭرداری ھﺎ اطﻼع ﻣﯽ دھﻧد وﺳﭘس ﻣدارس ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن و واﻟدﯾن اطﻼع ﻣﯽ دھﻧد.

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
facebook.com/vastervikskommun

