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  اطالعات برای شمايی که سرپرست هستيد.
 از اداره حمايت از جامعه و آماده باش

به چه کسانی مراقبت از بچه پيشنهاد می شود اگر مدرسه، 
کودکستان، مرکز فعاليتهای فوق برنامه يا ساير فعاليتهای آموزشی 

 بسته شوند؟

MSB1552 –  ٢٠٢٠آوريل 

دولت يا يک  ١٩ –رای جلوگيری از شيوع سرايت از مريضی ويروس کوويد ب
کودکستان، فعاليتهای فوق مقام اصلی می تواند تصميم برای بستن مدرسه، 

  برنامه يا ساير فعاليتهای آموزشی بگيريد.
  

اگر فعاليتی بسته شود بايستی يکسری از سرپرستان که در اين فعاليتهای مهم جامعه 
  شرکت دارند به آنها ارائه مراقبت از بچه ادامه داشته باشد.

  

قبت از بچه را گزارش شمايی که سرپرست هستيد اين امکان را داريد که نياز به مرا
دهيد اگر تالش و اقدام کاری شما برای برقرار کردن فعاليتهای مهم جامعه ضروری 

  است.
 

ولی شما اين حق به مراقبت از بچه را فقط زمانی داريد که به روش ديگری نمی 
  توانيد تهيه کنيد.

رکت اگر دو سرپرست وجود دارد و فقط يکی از آنها در فعاليتهای مهم جامعه ش 
  دارند بعنوان نقطه شروع، سرپرست ديگر از بچه بايستی مراقبت  کند.

  

  از کجا بدانم که در يک فعاليت مهم جامعه 
 شرکت دارم؟ 

و توصيه  MSBکارفرمای شما و يا ماموريت دهنده شما با توجه به دستورالعمل 
های عمومی در مورد مراقبت بچه با سرپرست در فعاليتهای مهم جامعه ( 

MSBFS 2020:3 och 2020:4  ارزيابی اهميت فعاليتهای شغلی را در مورد آن (
  شغل انجام ميدهند که در جامعه مهم هستند.

  

کارفرما يا ماموريت دهنده شما ارزيابی خواهد کرد که کدام پرسنل برای برقرار 
  کردن فعاليت در سطح قابل قبول مورد نياز است.

  

خود صحبت کنيد که بدانيد اگر شما يکی از آنهايی که  با کارفرما يا ماموريت دهنده
 مورد نياز است، هستيد يا نه.

  چه کار کنم اگر نياز به مراقبت از بچه دارم؟
 

اگر شما نياز به مراقبت از بچه داريد، و نتوانستيد خودتان آن را تهيه کنيد، شما 
م اصلی در مدرسه، بايستی نياز به مراقبت از بچه را به کمون خودتان  يا به مقا

 فعاليتهای مهم جامعه چيست؟

اينها فعاليتهايی هستند که ميتواند باعث 
اختالل جامعه شود در هنگام اختالل يا 

  دادن آن فعاليت.از دست 
يا فعاليتهايی که نياز است برای  

رسيدگی به يک اختالل اجتماعی که در 
 جريان است.

آنها توسط تعداد زيادی کارکنان دولتی و 
 يا شخصی اداره می شوند.

بخش اجتماعی را شناسايی  ١٢دولت 
کرده است که در بين آنها فعاليتهای مهم 

 اجتماعی وجود دارد:

  تامين انرژی 
  خدمات مالی 
  جارت و صنعت 
  درمانهای پزشکی و سالمتی و

 مراقبت از بچه
  اطالعات و ارتباطات 
  تامين فنی امرار و معاش

 شهرداری
  مواد غذايی 
 دفاع نظامی 
 مديريت عمومی 
 حفاظت و امنيت 
  بيمه های تامين اجتماعی

 همگانی
 حمل و نقل 
  

توضيحات و نمونه هايی از فعاليتهای 
می توانيد در اين بخش مهم اجتماعی را 

 پيدا کنيد:

دستورالعمل و توصيه های عمومی در 
مورد مراقبت از بچه با سرپرست در 

 MSBFSفعاليتهای مهم جامعه ( 
2020:3 och 2020:4 ( 

  بيشتر در اين وب سايت بخوانيد:
www.msb.se/foreskriftomsorg 
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کودکستان، مرکز فعاليتهای فوق برنامه يا آن فعاليتهای آموزشی که در مد نظر است 
  يد.گزارش ده

  

کمون شما يا مقام اصلی می تواند به شما اطالعات را ارائه دهد که شما چگونه نياز 
  خود را برای مراقبت از بچه گزارش دهيد.

 

اگر کمون شما يا مقام اصلی درخواست کند، امکان دارد که شما اثبات نياز خود را 
  ته باشيد. از کارفرما يا ماموريت دهنده خود ، برای مراقبت از بچه را داش

  

  چه مقدار بايستی من به عنوان سرپرست 
   

  ؟”روش ديگری”کوشش کنم برای تهيه مراقبت بچه به 
شما بايستی در وهله اول ببينيد که امکان اين را داريد که فرزندتان می تواند در خانه 

  بماند، به اين خاطر که هدف با بستن مدارس کاهش خطر شيوع سرايت است.
  

 

  مراجعه به اشخاصی که در گروه معرض خطر هستند نکنيد، به طور مثال اقوام سالمند.
   

  برای مراقبت بچه! 

 

 

 

  اگر سوالی دارم به کجا مراجعه کنم ؟
 

 سوالها يی که در مورد تعطيلی مدرسه اعمال می شود: 

فعاليتهای مقام اصلی در مدرسه، کودکستان، مرکز فعاليتهای فوق برنامه يا ساير 
  آموزشی.

  

سوالها در مورد فعاليتهای مهم جامعه و دستورالعمل و توصيه های عمومی در مورد مراقبت 
  بچه با سرپرست در فعاليتهای مهم جامعه.

  

  اداره حمايت از جامعه و آماده باش
 

 gwww.msb.se/foreskriftomsorوب: 

  samhallsviktigverksamhet@msb.seايميل: 

! 

  چه کسی مقام اصلی است؟
 

مقام اصلی  کمون است اگر 
کودکستان يا مدرسه دولتی است و به 

طور مثال اگر مدرسه و کودکستان 
مستقل است مقام اصلی مديريت 


