Nûh li ser

JMAR 3

KORONA
Ji ber vê yekê, divê
zarok di dema krîza
Korona de herin
dibistanê
Li gelek welatan, zarok di dema krîza
Korona de li malin Li Swêdê, ew diçin
dibistanê.
Gelek welat biryar dan ku warin civakî qut
bibin. Mirov divê li malbin û ku tenê ji bo
karsaziyê an kar anîna xwe derkevin. Ev
biryarin hişkin û heger wan pê ne standin divê
ew wrin cezakirin an jî bi rengek din werin
cezakirin.
Li Swêdê, warin civak vekirî ye. Di şûna
girtinê de, em gelek agahdarî peyda dikin, da
ku mirov fêm bike ka çi rast û çi şaşe. Divê
her kes zanibe ka mirov çawa xwe biparêze û
nexweşiyê belav bikin.
Hikûmet û Desteya Tenduristiya Gel tenê
qedexe dike tiştin pir pêwîst be. Wek serdana
malê mezinan qedexe ye. Heger mirovên
mezin nexweş bibin, xeterek zêde mezin heye
ku ew yê bi giranî nexweş bibin yan jî
bimirin.
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Divê zarok biçin dibistanê
Di destpêka krîzê Korona de, Hikûmetê biryar
da ku kesên ku dibistanên lîse yan zanîngehê
dixwînin ji malê xwe de bixwînin. Li gel
dibistana zarokên bi çûk cihê ye. Yanê ew
qanûneke ku hemî zarokên bi çûk biçin
dibistanê. Dê û bav nikarin wekî din biryaran
bistînin. Tenê zarok vêdikeve û ew hinekî
nexweş dibin. Ji ber vê yekê, ew dikarin li
dibistanê bin.
Lê sedemên vê jî hene ku divê zarok biçin
dibistanê: Ne ku hemî zarok li malê xwe rihet
in. Ji ber dibistan cîhek başe ku him xwarin,
heval û parastin hene. Her weha girînge ku dê
û bav bikarin berdewam bikin û biçin karê
xwe. Ew bi taybet ji bo dê û bavên ku li
nexweşxane, polîs, karê elektrîkê kar dikin û
weha.
Tu plan tunene ku dibistana zarokên bi çûk
werin girtin. Ger Hikûmet û Desteya
Tenduristiya Gel biryarin nuh bistînin, ewê
medya û şaredariyan agahdar bikin, û dibistan
yê zarok, dê û bavan agahdar bikin.

Tevkariya krîzê wîlayeta Kalmar, tevkariyek di
navbera hemû şaredarên wîlayetê ye, Navçeya
wîlayeta Kalmar, Desteya Rêvebiriyê wîlayeta
Kalmar û hemî rayedarên din yên wîlayetê de
hene.
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