معلومات برای سرپرست ها /والدين
از طرف ادارۀ محافظت از جامعه و آمادگی

در صورت مسدود شدن مکتب ،کودکستان،
) fritidshemمرکز فعاليت های خارج از برنامه( يا ديگر
فعاليت های آموزشی ،به چه کسی خدمات مراقبت از کودک
عرضه ميگردد؟
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برای جلوگيری از شيوع ويروس مريضی کوويد ـ  ،19دولت يا مقام مسئول يک
کودکستان) fritidshem ،مرکز فعاليت های خارج از برنامه( يا ديگر فعاليت
های آموزشی ميتوانند در مورد مسدود ساختن فعاليت ،تصميم بگيرند.
اگر فعاليت )کودکستان ها( مسدود گردد بايد برای برخی از سرپرستان /والدين که به
فعاليت های مهم اجتماعی می پردازند ،امکان ارائه خدمات مراقبتی از کودکان شان،
همچنان وجود داشته باشد.
در صورتی که وظيفۀ شما برای برقرار نگهداشتن فعاليت های مهم اجتماعی ﻻزم
باشد ،شما به عنوان يک سرپرست /والدين ميتوانيد از نياز تان برای مراقبت از
کودک ،گزارش بدهيد.
البته شما صرفا َ در صورتی مستحق دريافت خدمات مراقبتی )از کودک( ميگرديد که
نتوانيد به کدام شکل ديگر )از کودک( مراقبت نماييد .اگر دو سرپرست وجود داشته
باشد و صرفا َ يکی از آنها در فعاليت های مهم برای جامعه سهم بگيرد ،در آن صورت
بايد در گام نخست سرپرست ديگر از کودک مراقبت نمايد.

چگونه ميتوانم بدانم که من در فعاليت های مهم برای
جامعه سهم ميگيرم؟
کارفرما يا ماموريت دهندۀ شما بايد بر اساس مقررات و راهنمايی های عمومی در
مورد مراقبت از کودکانی که سرپرست/والدين آنها دارای فعاليت های مهم برای
جامعه می باشند  (2020:4 MSBFS 2020:3 ochادارۀ  ،MSBارزيابی نمايند که آيا
فعاليت را که آنها پيش می برند برای جامعه مهم است و ياخير.
کارفرما يا ماموريت دهندۀ شما بايد در اين مورد نيز ارزيابی نمايد که به کدام
کارمندان نياز دارند تا بتوانند فعاليت های خود را به يک سطح قابل قبول نگهداری
نمايند.
با کارفرما يا ماموريت دهندۀ تان صحبت نماييد تا بدانيد که آيا شما يکی از افرادی
مورد نياز هستيد و يا خير.

در صورتی که به خدمات مراقبتی )برای کودک( نياز داشته باشم چگونه
بايد عمل نماييم؟
اگر به خدمات مراقبتی نياز داريد و نتوانسته ايد مراقبت از کودک را به يک شکل
ديگر تنظيم نماييد ،ﻻزم است تا در مورد نياز تان برای مراقبت از کودک به کمون که
در آن زندگی ميکنيد و يا هم به مقام مسئول مکتب ،کودکستان ،مرکز فعاليت های
خارج از برنامه يا ديگر فعاليت های آموزشی ،اطﻼع بدهيد.
با ما تماس بگيريد:
شمارۀ تيلفون240 240-0771 :
registrator@msb.se
www.msb.se

فعاليت های مهم برای جامعه کدام
است؟
اينها فعاليت های اند که اختﻼل در
آنها و يا هم فقدان آنها باعث بروز
اختﻼل در جامعه ميگردد .يا هم
فعاليت های اند که برای اداره نمودن
يک اختﻼل جاری اجتماعی به آنها
نياز ميباشد.
اين فعاليت ها توسط يک تعداد زيادی
از فعاﻻن دولتی و شخصی پيش برده
ميشود.
دولت  12بخش های اجتماعی را
مشخص ساخته است که در آنها
فعاليت های مهم اجتماعی وجود دارد:













تامين انرژی
خدمات مالی
تجارت و صنعت
خدمات صحی و درمانی و
همچنان خدمات مراقبتی
معلومات و ارتباطات
تامين خدمات فنی
شهرداری
مواد خوراکی
دفاع نظامی
ادارۀ امور عمومی
محافظت و مصئونيت
بيمه های اجتماعی
ترانسپورت /حمل و نقل

شما ميتوانيد توضيحات در مورد
فعاليت های مهم اجتماعی در اين

کمون که در آن سکونت داريد يا مقام مسئول ميتوانند در مورد نحوۀ گزارش دهی
در مورد ضرورت برای مراقبت از کودک ،به شما معلومات بدهند.
در صورت تقاضا کمون که در آن سکونت داريد يا هم مقام مسئول )کودکستان( نياز
داريد تا توسط يک تصديق از کارفرما يا ماموريت دهندۀ تان تصديق نماييد که به
مراقبت از کودک نيازمند ميباشيد.

به عنوان يک سرپرست تا چه حد بايد برای تنظيم مراقبت
از کودک “به يک شکل ديگر” تﻼش نمايم؟
در گام نخست بايد امکان نگهداری کودک را در منزل بررسی نماييد .زيرا هدف از
مسدود نمودن مکتب ،کاهش خطر انتشار عفونت ميباشد.

!

به خاطر مراقبت از کودک نزد افرادی که شامل گروۀ در معرض خطر ميباشند ،مراجعه نکنيد،
به طور مثال نزد اقارب سالمند تان!

در صورت داشتن سوال به کجا مراجعه کنم؟
سوال های در بارۀ آنچه که در هنگام مسدود شدن مکتب ،اعتبار دارد:

مقام مسئول برای مکتب،کودکستان) fritidshem ،مرکز فعاليت های خارج از
مکتب( يا ديگر فعاليت های آموزشی.
سوال ها در مورد خدمات مهم برای جامعه و مقررات و راهنمايی های کُلی در مورد مراقبت
از کودکان که سرپرست ها /والدين شان در بخش خدمات مهم اجتماعی کار ميکنند:

ادارۀ محافظت از جامعه و آمادگی
ويب سايتwww.msb.se/foreskriftomsorg :
آدرس ايميلsamhallsviktigverksamhet@msb.se :

Kontakta oss:
Tel: 0771-240 240
registrator@msb.se
www.msb.se

مقام مسئول کيست؟
در صورتی که مکتب ،کمونی
باشد ،کمون مقام مسئول ميباشد.
اما اگر مکتب يا کودکستان ،به
طور مثال مستقل باشد ،در آن
صورت رهبری مکتب ،مقام

