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  معلومات الى أولياء األمور 
 من دائرة حماية المجتمع و التأهُّب

ما هي الجهات التي يُمكنها االستمرار و القيام على خدمة رعاية 
االطفال في حال غلق المدرسة، الروضة، دار نشاطات أوقات 

 الدوائر التعليمية االخرى؟الفراغ أو 

MSB1548 –  2020نيسان 

، بأمكان 19 -من أجل منع من انتشار عدوى مرض فايروس كورونا كوفيد 
الحكومة أو الجهات االخرى المسؤولة عن الروضة، دار نشاطات أوقات الفراغ 

 أو الدوائر التعليمية االخرى أتّخاذ قرار بأغالق هذه الدوائر التعليمية. 

إذا تّم أغالق الدائرة يجب توفير خدمة رعاية االطفال ألولياء أمور االطفال الذين 
 يعملون في الدوائر التي تقدُّم خدمات مجتمعيّة. 

و بأعتبارك ولي االمر يمكنك األبالغ عن الحاجة الى خدمة رعاية االطفال إذا كان 
 لديك عمالً ضروريِا ألدامة الخدمات المجتمعيّة.

لى الرغم من ذلك، يحقُّ لك خدمة رعاية االطفال في حال عدم قابليتك و لكن و ع
على تدبير رعاية االطفال بطريقة أخرى. إذا كان هناك اثنين من أولياء األمور و 

يشارك فقط أحدكما في الخدمات المجتمعية الضروريّة، يجب ان يقوم الثاني 
 باالعتناء بالطفل. 

  شارك في خدمات مجتمعيّة كيف يُمكنني معرفة إذا ما كنت أ
 ضروريّة؟

التوجيهات و النصائح العاّمة سيقوم رب العمل أو الُمكلّف بالمهّمات و انطالقاً من 
 MSBFSحول رعاية االطفال مع أولياء االمر في الدوائر المجتمعية الضرورية (

بعمل تقييم لمعرفة ما إذا كان عملك الذي  MSB) الخاّصة ب 2020:4و  2020:3
 رهُ يعتبُر خدمة أجتماعية ضرورية. تدي

 يجب على صاحب العمل تحديد الموّظف الالزم إلنجاز العمل بمستوى مقبول. 

 تحدّث مع رب العمل لمعرفة ما إذا كنت أحد الموّظفين المطلوبين إلنجاز العمل.

 ماذا يجب علّي أن أفعل إذا كنت بحاجة إلى رعاية االطفال؟
إذا كنت بحاجة الى رعاية االطفال و لم يُكن بأمكانك ترتيب ذلك بنفسك، يجب عليك 

اإلبالغ عن حاجتك الى البلدية التي تسكن فيها أو المسؤولون عن المدرسة، 
 الروضة، دار نشاطات أوقات الفراغ او الدائرة التعليمية المعنية. 

ل كيفية اإلبالغ عن احتياجات يمكن لبلدية اإلقامة أو المدير تزويدك بمعلومات حو
 رعاية الطفل.

و يُمكنك أثبات حاجتك الى رعاية االطفال عن طريق تسليم تأييد بهذا الخصوص 
 صادر من رب العمل إذا طلبت البلدية او المسؤولون عن المدارس ذلك. 

 ماهي الدوائر المجتمعية الضرورية؟

هي تلك الخدمات التي قد تتسبُّب 
بأضطراب في المجتمع عند حدوث خلل او 

غياب لتلك الخدمة او الدائرة. أو تلك 
الدوائر الضرورية لقبض السيطرة على 

 خلل مجتمعي جاري.

 يتم إدارة هذه الدوائر من قبل عدد كبير من
 الجهات الخاّصة و العاّمة.

قطاع مجتمعي تتوافر  12حدّدت الحكومة 
 فيه الخدمات المجتمعية الضرورية.

 امدادات الطاقة 
 الخدمات المالية 
 التجارة و الصناعة 
  الرعاية الصحيّة و الوقائية

 إضافةً الى العناية
 المعلومات و االتصاالت 
 األمدادات الفنيّة للبلدية 
 المواد الغذائية 
 الدفاع العسكري 
 األدارة العاّمة 
 الحماية و األمن 
 التأمينات االجتماعية 
 النقل 

 
توجد أمثلة و وصف للدوائر المجتمعية 

 الضرورية ضمن هذه القطاعات في: 

التوجيهات و النصائح العاّمة حول رعاية 
االطفال مع أولياء االمر في الدوائر المجتمعية 

و  MSBFS 2020:3الضرورية (
2020:4(. 

 اقرأ المزيد على الموقع اإللكتروني:

www.msb.se/foreskriftomsorg 
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  إلى أي مدى يجب علّي، كولي أمر، أن أدبّر 
  ؟”بطريقة أخرى”رعاية االطفال 

يجب عليك أوالً النظر بأمكانية إبقاء األطفال في المنزل ، ألن الغرض من إغالق 
 المدرسة هو تقليل خطر أنتشار العدوى. 

 

ال تطلب المساعدة من االشخاص المعّرضين للخطر، على سبيل المثال 
  االقرباء المسنّين، 

 كجليس أطفال!

 

 

 أين أتوّجه إذا كانت لدّي أسئلة؟
 أسئلة تخصُّ أغالق المدرسة: 

المسؤول الرئيسي عن المدرسة، الروضة، دار نشاطات اوقات الفراغ او الدوائر 
 التعليمية االخرى. 

أسئلة حول النشاطات المجتمعيّة المهّمة و التعليمات و االسئلة العاّمة حول رعاية االطفال مع 
 أولياء االمور في الخدمات المجتمعيّة المهّمة: 

 دائرة حماية المجتمع و التأهُّب

 www.msb.se/foreskriftomsorgموقع االنترنت: 

  samhallsviktigverksamhet@msb.seالبريد االلكتروني: 

! 

 من هو المسؤول الرئيسي؟
المسؤول الرئيسي هو البلدية إذا كانت 

تابعة للبلدية و إدارة  الروضة أو المدرسة
المدرسة إذا كانت الروضة او المدرسة 

 مستقلّة. 


