دانستنی های الزم به سرپرستان دانش آموزان در مورد احتمال بستە شدن مدارس پیش دبستانی) آمادگی( و دبستان.
ت ــوج ــه داش ــتە ب ــاش ــید ک ــە در ح ــال ح ــاض ــر ،ت ــا ب ــحال ه ــیچ ت ــصمیمی ب ــرای بس ــتە ش ــدن م ــدارس گ ــرف ــتە نش ــدە اس ــت  ،ام ــا م ــا در ت ــالش
هسـتیم کـە در صـورت تـصمیم گـرفـنت در مـورد تـعطیلی مـدارس و تـعطیل شـدن پـیش دبسـتانـی هـا و دبسـتان هـا  ،هـمه آمـاده شـونـد و
آمـادگـی الزم را داشـتە بـاشـند .در نـتیجە شـما ایـن اطـالعـات را دریـافـت مـی کـنید .اگـر تـصمیمی بـرای بسـته شـدن و تـعطیلی مـدارس
گرفته شود  ،اطالعات بیشتر برای شما ارسال می شود.
هـنگام بسـته شـدن مـدارس پـیش دبسـتانـی /ابـتدایـی ،بـه کـودک و دانـش آمـوزانـی کـه والـدیـن یـا سـرپـرسـت آنـها کـە کـارشـان در بـخشهای
مـهم و ضـروری اجـتماعـی اسـت ،مـراقـبت ارائـه مـی شـود .مـسئول یـا مـدیـر کـار شـما )بـه عـنوان مـثال  ،کـارفـرمـا یـا صـاحـب کـار ( ارزیـابـی
می کند که آیا فعالیت و کار شما یک کار مهم اجتماعی است یا خیر.
شـما فـقط در صـورتـی مـیتوانـید کـە کـمک بـرای مـراقـبت از کـودک را دریـافـت نـمایـید کـە امـکان مـراقـبت از آن را بـە هـیچ شـکلی نـداشـتە
باشید.
اگــر دو ســرپــرســت وجــود داشــته بــاشــند و فــقط یــکی از شــما در قــسمتهای مــهم اجــتماعــی کــار مــیکند و شــرکــت دارد  ،در مــرحــلە اول
سرپرست دیگر باید از کودک مراقبت کند.
شما باید:
بــا مــدیــر و مــسئول کــار خــود در ایــن مــورد گــفتگو کــنید کــە آیــا کــار شــما از جــملە کــار و فــعالــیتهای مــهم اجــتماعــی اســت و هــنگام بســنت
مدارس نیز بە کار شما نیازمند است.
نـیاز خـود بـه مـراقـبت از کـودکـتان را بـه کـمون ) (kommunenدر قـسمت خـدمـات الـکترونـیکی ) (e-tjänstگـزارش دهـید .لـینک بـە )e-
 (tjänstرا میتوانید از طریق  https://minasidor.hogsby.se/پیدا کنید.
در صورت درخواست کمون  ،الزم است نیاز خود را برای مراقبت از کودک با گواهی  /تصدیق ثابت کنید.
پـس از درخـواسـت شـما  ،کـمون راجـع بـە ارائـە خـدمـات بـە کـودک شـما تـصمیم مـی گـیرد .مـا تـضمین نـمی کـنیم کـە درهـمان محـلی کـه
شـما زنـدگـی مـی کـنید یـا در مهـد کـودک  /مـرکـز فـعالـیتهای اوقـات فـراغـتی کـه کـودک شـما در مـوارد و زمـانـهای عـادی بـه آن تـعلق دارد ،
مراقبت شود.
لطفا نیاز خود را به مراقبت تا  5مه )  (5 majبە کمون گزارش دهید.
اگـر بـعد از  5مـە یـک نـیاز فـوری یـا مـتغیر بـرای مـراقـبت ایـجاد شـد کـه تـا تـاریـخ تـعیین شـدە )  (5 majگـزارش نـدادەایـد ،مـی تـوانـید بـا
 ، Susanne Björkمدیر امور خدمات مدرسه و کودک یاری تماس بگیرید.
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