
 

لم يتم اتخاذ أي قرار حاليًا بشأن إغالق المدارس ودور الحضانة. وفي حالة االضطرار التخاذ هذا القرار، فسيتم عرض 
 يعملون في مجاالت عمل حيوية )أصحاب المهن الجوهرية(.رعاية األطفال على القائمين على الرعاية الذين 

، فقد تقرر الحكومة السويدية أو غيرها من الهيئات األخرى المسؤولة  19-حرًصا على منع انتشار فيروس الكورونا/كوفيد

حالة حدوث   إغالق دور الحضانة والمدارس ومراكز الترفيه في أوقات الفراغ وغيرها من المرافق التعليمية األخرى. وفي

ذلك، فسوف يُعرض على أصحاب المهن الجوهرية خدمات رعاية األطفال إذا كانوا غير قادرين على إجراء أي ترتيبات 

 أخرى. ويتمثل الهدف من ذلك في الحفاظ على سير الوظائف األساسية في المجتمع.

، المعروفة  Myndigheten för samhällsskydd och beredskapوقد أوضحت هيئة الطوارئ المجتمعية السويدية )

( الوظائف التي تندرج تحت وصف المهن "الجوهرية"، كما قضت باإلجراءات التي يجب اتخاذها MSBاختصاًرا باسم 

 . في حالة إغالق المدارس  من جانب جهات العمل والقائمين على تقديم الرعاية

 ارس ودور الحضانة:معلومات هامة للقائمين على تقديم الرعاية في حالة إغالق المد

يعود األمر إلى جهة العمل التي تتبعها لكي تتخذ قرارها وتبلغك بما إذا كنت من المستحقين لالستفادة من األحكام التي    •

 تنص على تقديم خدمات رعاية األطفال في حالة إغالق المدارس.

لديها في أحد مجاالت   وقبل تسجيل بياناتك، سيكون عليك الحصول على تأكيد من جهة العمل التي تتبعها تفيد بأنك تعمل •

 العمل الحيوية )أي أنك من أصحاب المهن الجوهرية(. 

في حالة وجود اثنين من مقدمي الرعاية إال أن أحدهما فقط هو من أصحاب المهن الجوهرية، فسوف يتم افتراض أن   •

 مقدم الرعاية اآلخر هو من سيتولى رعاية الطفل. 

جوهرية بناًء على األحكام المذكورة، ولم تتمكن من إجراء أي ترتيبات إذا أبلغتك جهة عملك أنك من أصحاب المهن ال •

 ( بمتطلباتك.Karlshamnsأخرى لرعاية األطفال، فينبغي عليك إبالغ بلدية "كارلسهامن" )

 يُتبع على الصفحة التالية                              

 

 

 

 
 

 

 

 

 معلومات للقائمين على الرعاية

 حول احتمال إغالق المدارس
 

 2020نيسان/أبريل  30كارلسهامن، 



. سوف يتوفر نموذج لغير القادرين على  www.karlshamn.seيمكنكم التسجيل عبر خدمة متاحة عبر اإلنترنت على   •

 استخدام الخدمة المتاحة عبر اإلنترنت.

وليس عليك القيام بأي شيء اآلن. في حالة إغالق المدارس ودور الحضانة، فسيتم فتح الخدمة عبر اإلنترنت وستتلقى  •

 لومات حول ما يجب عليك القيام به. المزيد من المع

 ولن تعرف المكان الذي سيتم إلحاق طفلك به حتى تقوم بالتسجيل لدى البلدية.  •

 

سيتم اتخاذ االحتياطات الالزمة لتغطية احتياجات الرعاية لألطفال الذين يحتاجون لتلك الرعاية في إحدى دور الحضانة أو  
إذا كنت تتولى رعاية  د صعوبات تتعلق بتطورهم أو صعوبات بدنية أو اجتماعية.مراكز الترفيه في أوقات الفراغ بسبب وجو

أحد األطفال أو صغار السن من ذوي االحتياجات الخاصة من هذا النوع، فليس عليك تسجيل احتياجاتك إللحاقه بإحدى دور  
 الحضانة أو مراكز الترفيه في أوقات الفراغ. 

 ما المقصود بمجاالت العمل الحيوية؟ 

 يشير مجال العمل الحيوي إلى أي مجال العمل يلبي واحًدا على األقل من المعايير التالية: 

أي مجال عمل يؤدي انقطاعه أو اإلخالل بسيره بشكل حاد إلى حدوث أزمة حادة في المجتمع بشكل سريع في حالة تأثر   •

 رى. ذلك المجال بمفرده أو إلى جانب أي وقائع موازية تصيب مجاالت العمل األخ

إذا كان مجال العمل ضروريًا أو له أهمية كبرى في القدرة على التعامل مع إحدى األزمات في المجتمع والتي وقعت  •

 بالفعل للحد من آثارها الضارة. 

 ويتعلق ذلك بمجاالت العمل في القطاعات التالية في المجتمع:

 اإلمداد بالطاقة  •

 الخدمات المالية  •

 التجارة والصناعة  •

 الخدمات الصحية والطبية وخدمات الرعاية  •

 المعلومات واالتصاالت •

 الخدمات الهندسية التابعة للبلدية  •

 الطعام •

 القوات المسلحة  •

 اإلدارة العامة  •

 األمن واألمان •

 التأمين االجتماعي •

 النقل •

 .https://www.msb.se/foreskriftomsorgيتوافر المزيد من المعلومات حول المهن الجوهرية على موقع 
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