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 معلومات
 

 ال یوجد حالیا أي قرار بخصوص إغالق الحضانة و المدارس، وفي حال إغالق
 المدارس و الحضانة  یجب على األهل الذین یعملون في القطاع المهم في المجتمع

 رعایة أطفالهم.
 قد تلجأ الحكومة أو البلدیة إلغالق المدارس و الحضانة وكل المراكز التربویة لوقف

 انتشار فیروس كورونا، وفي هذه الحالة على األهل الذین یعملون في القطاع المهم في
 المجتمع الحاجة إلى رعایة أطفالهم.

 سلطة حمایة المجتمع أوضحت عن المهن المهمة في المجتمع، وقررت أیضا ما یجب
 على رب العمل و األهل العمل في حالة إغالق المدارس و الحضانة.

 

 معلومات مهمة ألولیاء األمور في حال تم
 إغالق المدارس و الحضانة:

 مدیرك في العمل هو الذي یقرر إذا كنت من الذین●
 یشملون بقرار الحق بالرعایة لألوالد في حالة تم

 اإلغالق.
 ال یجب علیك إخبار البلدیة بأن المهنة التي تعمل بها●

 هي مهمة في المجتمع أو هي من القطاع المهم في
 المجتمع، ولكن یجب علیك أن تكون مستعدا إلثبات

 ذلك من خالل شهادة أو وثیقة من رب العمل.
 إذا أبلغك صاحب العمل أن هناك حاجة لك وال یمكنك ترتیب

 رعایة األوالد بأیة طریقة أخرى، یجب إبالغ بلدیة سلفسبوري
 بحاجتك.
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 یمكنك اإلبالغ عن حاجتك لرعایة األطفال من خالل الخدمة
 اإللكترونیة e-tjänst على موقع البلدیة

.www.solvesborg.se 
 یوجد طلب ورقي إلى هؤالء الذین الیتمكنون استخدام الخدمة
 اإللكترونیة، لیس علیك فعل أي شئ اآلن، إذا أصبح اإلغالق

 مؤكدا سوف تفتح الخدمة اإللكترونیة وتحصل على المزید من
 المعلومات حول كیفیة القیام بذلك.

 بعد أن تتلقى البلدیة إشعارك بأنك تحتاج رعایة لألطفال، سیتم
 إخبارك بالمكان الذي الذي سیوضع فیه طفلك.

 
 األطفال الذین یحتاجون الرعایة في دور األطفال والحضانة
 ألسباب نفسیة أو بدنیة أواجتماعیة سیتم تلبیة احتیاجاتهم من

 الرعایة، إذا كنت وصیا على طفل أو تلمیذ لدیه مثل هذه الحاجة
 التحتاج إلى اإلبالغ عن الحاجة للرعایة في دور األطفال

 والحضانة.
 

 القطاعات المجتمعیة المهمة المشار إلیها هي:
 الطاقة

 الخدمات المالیة
  التجارة والصناعة

 الرعایة الصحیة
 المعلومات واإلتصاالت

 اإلمداد الفني
 الغذاء

 الدفاع العسكري
 اإلدارة العامة

 الحمایة واألمن
 التأمین اإلجتماعي
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  المواصالت
 
 

 
 

 


