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 اطالعات
 در حال حاضر هیچ تصمیمی برای تعطیلی و بسته شدن مکاتب و کودکستانها ها گرفته نشده است. اگر

 ضرورت به تعطیلی مکاتب و  کودکستانها  شود  ، برای سرپرستان یا والدین که در کار های مهم اجتماعی
 مشغول کار هستند مراقبت ارائه خواهد شد.

 به منظور جلوگیری از سرایت عفونت کووید 19 ، دولت یا شهرداری ممکن است تصمیم برای تعطیلی یا
 بسته شدن  کودکستانها ، مکاتب ، مراکز تفریحی و یا سایر فعالیتهای آموزشی بگیرند. در صورت بسته شدن
 ، والدین که وظایف مهم اجتماعی  دارند در صورت عدم امکان تنظیم دیگر برای اطفال شان مراقبت ارائه

 خواهد شد.

   اداره  حمایت اجتماعی و آمادگی اضطراری (MSB)  واضح نموده که کدام از شغل یا کار های اجتماعی
 مهم  است و همچنان تصمیم گرفتند که کارفرما و سرپرست چی باید کرد در صورت که اگر مکاتب و

  کودکستانها بسته شود.

  

 نقاط مهم برای دانستن شما والدین اگر عمل بسته شدن صورت بگیرد:

 این کارفرمای شماست که   نظر به مقررات باید تصمیم بگیرد  و به شما اطالع دهد که آیا●
 اطفال  شما مستحق هستند برای مراقبت  در صورت که  بسته شدن مکاتب و کودکستانها

  به عمل بیاید.
 شما نباید که به شهرداری یا کمون گزارش دهد که کار یا وظیفه شما یک کار مهم●

  اجتماعی است. شما فقد آمادگی داشته باشید تا از کارفرمای خود تصدیق را دریافت کنید.
 اگر کارفرمای شما به شما اطالع دهد که بر اساس مقررات و ضرورت که شما دارید و●

 نمی تواند به شکل دیگر مراقبت اطفال خود را ترتیب دهید در آن صورت شما می توانید
  که ضرورت خود را به کمون  سلفسبوری اطالع دهید.

 

 شما می توانید که ضرورت خود را به کمون از طریق خدمات الکترونیکی
 www.solvesborg.se گزارش دهید. و کسانی که نمی تواند خدمات الکترونیکی را استفاده نماید فورمه
 برای شان وجود دارد.  البته شما ضرورت ندارید که فعال کدام اقدام کنید. و در صورت بسته شدن  خدمات
 الکترونیکی باز می شود و برای شما معلومات بیشتر ارسال می گردد که چطور باید کرد. بعد از اینکه پیام

 شما به کمون رسید شما یک پیام تاکیدی دریافت می کنید که در کجا اطفال شما قرار خواهد گرفت برای
  مراقبت.

 اطفال که به مراقبت در کودکستان و یا مراکز تفریحی ضرورت دارند بر مبنای مشکالت روانی فیزیکی و
 یا اجتماعی از ایشان مراقبت صورت خواهد گرفت.  و شما به عنوان والدین اطفال الزم ندارید که در این

  مورد اقدام کنید.
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 سکتور های اجتماعی که در نظر گرفته می شود:

 تامین انرژی●
 خدمات مالی●
 تجارت و صنعت●
 مراقبت های صحی و بهداشتی●
 اطالعات  ارتباطات●
 تأمین فنی شهرداری●

  مواد خوراکی●

 خدمات نظامی●

  دفاتر اداری●

 امنیت●

 بیمه اجتماعی●

  حمل و نقل●

 

  معلومات بیشتر در مورد کار های مهم اجتماعی در سایت ذیل پیدا کرده می توانید

www.msb.se/foreskriftomsorg  
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