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  אינֿפָארמַאציע צו עלטנערן
 ֿפון דער ַאדמיניסטרַאציע ֿפַאר דער געזעלשַאֿפטלעכער בַאשיצונג און גרײטקײט

 

ֿפַארמַאכט די  ןװער קען בַאקומען קינדָאּפהיט װען מע
ֿפרַײצַײט־צענטער ָאדער ַאנדערע , קינדערגָארטןשולע, 

 ?קטיװיטעטןּפעדַאגָאגישע אַ 
MSB1557 –  2020ַאּפריל 

ּכדי צו ֿפַארהיטן דָאס איבערטרָאגן ֿפון דער װירוס־קרַאנקײט 
קען די רעגירונג ָאדער ַא ֿפַארמָאגער ֿפַארמַאכן  19קָאװיד־

קינדערגערטנער, ֿפרַײצַײט־צענטערס און ַאנדערע ּפעדַאגָאגישע 
 ַאקטיװיטעטן.

 עלטערן װָאס הָאבן עטלעכעטָאמער, ֿפַארמַאכט מען יָא ַאן ַאקטיװיטעט, מוזן 
  בַאקומען קינדָאּפהיט. כָאטש דעם, ,געזעלשַאֿפטלעך װיכטיקע ַארבעטן

עלטערן קענען ַאּפליקירן אויף קינדָאּפהיט װען זײער ַארבעט איז װיכטיק 
  ֿפַאר דער געזעלשַאֿפט.

קינדָאּפהיט  ןרעכט צו בַאקומען געזעלשַאֿפטלעכ נָאר דָאסמע הָאט, ָאבער, 
ַארַאנזשירן ַאלײן. װען עס זַײנען דָא צװײ עלטערן ט ניש עס אויב מען קען

און נָאר אײן ֿפון זײ הָאט ַא געזעלשַאֿפטלעך װיכטיקע ַארבעט, איז דער 
  ַארויסּפונקט ַאז דער צװײטער זָארגן ֿפַאר די קינדער.

ב מען הָאט ַא געזעלשַאֿפטלעך װי ַאזוי װײסט מען אוי
  װיכטיקע ַארבעט?

 זָאל, לויט עם־עס־בע'ס דָאקומענטָאדער בעל־הבית  ַארבעט־געבערדַײן 
„Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i 

samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3 och 2020:4)„,  די  צי ָאּפשַאצן
  .צי ניט ַארבעט איז װיכטיק ֿפַאר דער געזעלשַאֿפט

 און װיֿפל זָאל אויך ָאּפשַאצן װָאס ָאדער בעל־הבית ַארבעט־געבערדַײן 
ָאנֿפירן מיט דער ַארבעט אויף ַא ּפערסָאנַאל ער נײטיקט זיך אין ּכדי צו װידער 

  ֿפונקציָאנעלן אוֿפן.

מען נײטיקט  ּכדי צו װיסן אויבת ָאדער בעל־הביגעבער ־רבעטרעד מיט דַײן אַ 
  זיך אין דיר.

טָאמער, נײטיק איך זיך אין קינדָאּפהיט. װָאס זָאל איך דען 
  טָאן?

טָאמער, נײטיקט מען זיך אין קינדָאּפהיט און מען הָאט נישט קײן מיגלעכקײט צו 
–הײםַארַאנזשירן דָאס ַאלײן. דַאן, זָאל מען ַאּפליקירן אויף ָאּפהיט בַײ דער 

ט־צײַ קָאמונע ָאדער בַײ דעם ֿפַארמָאגער ֿפון דער שולע, קינדערגָארטן, ֿפרײַ 
  צענטער ָאדער װָאס נָאר ּפעדַאגָאגישער ַאקטיװיטעט.

װָאס איז ַא געזעלשַאֿפטלעך 
  װיכטיקע ַארבעט?

דָאס הײסט ַאז די געזעלשַאֿפט נײטיקט זיך אין 
דן דער דָאזיקער ַארבעט ּכדי צו אויסמײַ 

געזעלשַאֿפטלעכע שטערן. ס'קען אויך זַײן ַאז 
אין דער ֲארבעט די געזעלשַאֿפט נײטיקט זיך 

  צוליב ַא געזלשַאֿפטלעכן שטער אין גַאנג.

די ַארבעטן קענען זַײן אי בַײ ּפריװַאטע אי 
  מלוכישע ָארגַאניזַאציעס.

די רעגירונג הָאט דערקלערט ַאז עס זַײנען דָא 
סעקטָארן מיט געזעלשַאֿפטלעך װיכטיקע  12

 :ַארבעטן

 ענערגיע 
 צערײַ ֿפינַאנ 
 הַאנדל און אינדוסטריע 
  געזונט־סעקטָארדער 
 אינֿפָארמַאציע און קָאמוניקַאציע 
 קָאמונַאל־טעכנישע ֿפַארזָארג 
 עסנװַארג 
 מיליטער 
  עֿפנטלעכע ֿפַארװַאלטונגדי 
 בַאשיצונג און זיכערקײט 
 סָאציַאלע ֿפַארזיכערונגען 
 טרַאנסּפָארט 

  
בַאשרַײבונגען און בַײשּפילן אויף 

ון די געזעלשַאֿפטלעך  װיכטיקע ַארבעטן ֿפ
  ָאקומענט:דדָאזיקע סעקטָארן איז דָא אין דעם 

  
Föreskrift och allmänna råd om 

omsorg för barn med vårdnadshavare 
i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 

2020:3 och 2020:4). 

 לײען װַײטער אויֿפן װעבזַײטל:

reskriftomsorgowww.msb.se/f 
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די קָאמונע ָאדער דער ֿפַארמָאגער קען דיר געבן אינֿפָארמַאציע װעגן װי ַאזוי מען 
  ַאּפליקירט אויף קינדָאּפהיט.

ַא  ס'קען זַײן ַאז די קָאמונע ָאדער דער ֿפַארמָאדער װיל ַאז דו זָאלסט ַארַײנשיקן
  ָאדער בעל־הבית. ַארבעט־געבערשריֿפטלעכע בַאשטעטיקונג ֿפון דַײן 

װָאס מוז איך טָאן װען ס'קומט צו ַארַאנזשירן קינדָאּפהיט 
   ”?ַאלײן„

קודם־ּכל מוז מען אויסֿפָארשן אויב די קינדער קענען זַײן אין דער הײם, װַײל די 
  קלענערן דָאס איבערטרָאגן.צו ֿפַאר דָאך סיבה ֿפַאר ֿפַארמַאכן די שולע איז

 

־גרוּפע, למשל, ַאן עלטערן קרוֿב װי סּכנהשטעל ניט ָאן עמעצן ֿפון ַא 
 קינדָאּפהיטער.

 

  װער קען ענטֿפערן מַײנע ֿפרַאגעס?

  :ֿפרַאגעס װעגן ּכללים אין משך ֿפון ַא שולע־ֿפַארמַאכונג

  ֿפרַײצֲײט־צענטער ָאדער ַאנדערער ּפעדַאגָאגישער ַאקטיװיטעט.דער ֿפַארמָאגער ֿפון דער שולע, קינדערגָארטן, 

 Föreskrift och allmänna„ֿפרַאגעס װעגן װָאס איז ַא געזעלשַאֿפטלעך װיכטיקע ַארבעט און דעם קָאקומענט 
råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet”:   

 גרײטקײט און בַאשיצונג געזעלשַאֿפטלעכער דערדי ַאדמיניסטרַאציע ֿפַאר 

 www.msb.se/foreskriftomsorgװעבזַײטל:

  samhallsviktigverksamhet@msb.seבליצּפָאסט: 

! 

 װער איז דער ֿפַארמָאגער?
די קָאמונע איז דער ֿפַארמָאגער ֿפון 

קָאמונַאלע שולעס ָאדער 
ל, די קינדערגערטמער און, למש

סטרַאציע איז דער שולע־ַאדיניני
ֿפַארמָאגער ֿפון ּפריװַאטע שולעס 

 ָאדער קינדערגערטנער.


