אינפֿאָ רמאַ ציע צו עלטנערן
פֿון דער אַ דמיניסטראַ ציע פֿאַ ר דער געזעלשאַ פֿטלעכער באַ שיצונג און גרײטקײט

װער קען באַ קומען קינדאָ פּהיט װען מען פֿאַ רמאַ כט די
צײט־צענטער אָ דער אַ נדערע
פֿרײ ַ
ַ
שולע ,קינדערגאָ רטן,
פּעדאַ גאָ גישע אַ קטיװיטעטן?
 – 1557MSBאַ פּריל 2020

כּדי צו פֿאַ רהיטן דאָ ס איבערטראָ גן פֿון דער װירוס־קראַ נקײט
קאָ װיד־ 19קען די רעגירונג אָ דער אַ פֿאַ רמאָ גער פֿאַ רמאַ כן
צײט־צענטערס און אַ נדערע פּעדאַ גאָ גישע
פֿרײ ַ
קינדערגערטנערַ ,
אַ קטיװיטעטן.
טאָ מער ,פֿאַ רמאַ כט מען יאָ אַ ן אַ קטיװיטעט ,מוזן עטלעכע עלטערן װאָ ס האָ בן
געזעלשאַ פֿטלעך װיכטיקע אַ רבעטן ,כאָ טש דעם ,באַ קומען קינדאָ פּהיט.
עלטערן קענען אַ פּליקירן אויף קינדאָ פּהיט װען זײער אַ רבעט איז װיכטיק
פֿאַ ר דער געזעלשאַ פֿט.
מע האָ ט ,אָ בער ,נאָ ר דאָ ס רעכט צו באַ קומען געזעלשאַ פֿטלעכן קינדאָ פּהיט
זײנען דאָ צװײ עלטערן
אויב מען קען עס נישט אַ ראַ נזשירן אַ לײן .װען עס ַ
און נאָ ר אײן פֿון זײ האָ ט אַ געזעלשאַ פֿטלעך װיכטיקע אַ רבעט ,איז דער
אַ רויספּונקט אַ ז דער צװײטער זאָ רגן פֿאַ ר די קינדער.

װי אַ זוי װײסט מען אויב מען האָ ט אַ געזעלשאַ פֿטלעך
װיכטיקע אַ רבעט?
דײן אַ רבעט־געבער אָ דער בעל־הבית זאָ ל ,לויט עם־עס־בע'ס דאָ קומענט
ַ
„ Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i
) , „samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3 och 2020:4אָ פּשאַ צן צי די
אַ רבעט איז װיכטיק פֿאַ ר דער געזעלשאַ פֿט צי ניט.
דײן אַ רבעט־געבער אָ דער בעל־הבית זאָ ל אויך אָ פּשאַ צן װאָ ס און װיפֿל
ַ
פּערסאָ נאַ ל ער נײטיקט זיך אין כּדי צו װידער אָ נפֿירן מיט דער אַ רבעט אויף אַ
פֿונקציאָ נעלן אופֿן.
דײן אַ רבעט־געבער אָ דער בעל־הבית כּדי צו װיסן אויב מען נײטיקט
רעד מיט ַ
זיך אין דיר.

טאָ מער ,נײטיק איך זיך אין קינדאָ פּהיט .װאָ ס זאָ ל איך דען
טאָ ן?
טאָ מער ,נײטיקט מען זיך אין קינדאָ פּהיט און מען האָ ט נישט קײן מיגלעכקײט צו
בײ דער הײם–
אַ ראַ נזשירן דאָ ס אַ לײן .דאַ ן ,זאָ ל מען אַ פּליקירן אויף אָ פּהיט ַ
צײט־
פֿרײ ַ
בײ דעם פֿאַ רמאָ גער פֿון דער שולע ,קינדערגאָ רטןַ ,
קאָ מונע אָ דער ַ
צענטער אָ דער װאָ ס נאָ ר פּעדאַ גאָ גישער אַ קטיװיטעט.
שטעל זיך אין פֿאַ רבינדונג מיט אונדז:
טעלעפֿאָ ן0771-240 240 :
registrator@msb.se
www.msb.se

װאָ ס איז אַ געזעלשאַ פֿטלעך
װיכטיקע אַ רבעט?
דאָ ס הײסט אַ ז די געזעלשאַ פֿט נײטיקט זיך אין
אויסמײדן
ַ
דער דאָ זיקער אַ רבעט כּדי צו
זײן אַ ז
געזעלשאַ פֿטלעכע שטערן .ס'קען אויך ַ
די געזעלשאַ פֿט נײטיקט זיך אין דער אֲרבעט
צוליב אַ געזלשאַ פֿטלעכן שטער אין גאַ נג.
בײ פּריװאַ טע אי
זײן אי ַ
די אַ רבעטן קענען ַ
מלוכישע אָ רגאַ ניזאַ ציעס.
זײנען דאָ
די רעגירונג האָ ט דערקלערט אַ ז עס ַ
 12סעקטאָ רן מיט געזעלשאַ פֿטלעך װיכטיקע
אַ רבעטן:













ענערגיע
צערײ
ַ
פֿינאַ נ
האַ נדל און אינדוסטריע
דער געזונט־סעקטאָ ר
אינפֿאָ רמאַ ציע און קאָ מוניקאַ ציע
קאָ מונאַ ל־טעכנישע פֿאַ רזאָ רג
עסנװאַ רג
מיליטער
די עפֿנטלעכע פֿאַ רװאַ לטונג
באַ שיצונג און זיכערקײט
סאָ ציאַ לע פֿאַ רזיכערונגען
טראַ נספּאָ רט

בײשפּילן אויף
שרײבונגען און ַ
ַ
באַ
געזעלשאַ פֿטלעך װיכטיקע אַ רבעטן פֿון די
דאָ זיקע סעקטאָ רן איז דאָ אין דעם דאָ קומענט:
Föreskrift och allmänna råd om
omsorg för barn med vårdnadshavare
i samhällsviktig verksamhet (MSBFS
2020:3 och 2020:4).

װעבזײטל:
ַ
װײטער אויפֿן
לײען ַ
www.msb.se/foreskriftomsorg

די קאָ מונע אָ דער דער פֿאַ רמאָ גער קען דיר געבן אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן װי אַ זוי מען
אַ פּליקירט אויף קינדאָ פּהיט.
רײנשיקן אַ
זײן אַ ז די קאָ מונע אָ דער דער פֿאַ רמאָ דער װיל אַ ז דו זאָ לסט אַ ַ
ס'קען ַ
דײן אַ רבעט־געבער אָ דער בעל־הבית.
שריפֿטלעכע באַ שטעטיקונג פֿון ַ

װאָ ס מוז איך טאָ ן װען ס'קומט צו אַ ראַ נזשירן קינדאָ פּהיט
„אַ לײן”?

װער איז דער פֿאַ רמאָ גער?
די קאָ מונע איז דער פֿאַ רמאָ גער פֿון
קאָ מונאַ לע שולעס אָ דער
קינדערגערטמער און ,למשל ,די
שולע־אַ דיניניסטראַ ציע איז דער
רמאגער פֿון פּריװאַ טע שולעס
ָ
פֿאַ
אָ דער קינדערגערטנער.

װײל די
זײן אין דער הײםַ ,
קודם־כּל מוז מען אויספֿאָ רשן אויב די קינדער קענען ַ
סיבה פֿאַ ר פֿאַ רמאַ כן די שולע איז דאָ ך צו פֿאַ רקלענערן דאָ ס איבערטראָ גן.
שטעל ניט אָ ן עמעצן פֿון אַ סכּנה־גרופּע ,למשל ,אַ ן עלטערן קרובֿ װי
קינדאָ פּהיטער.

!

מײנע פֿראַ געס?
װער קען ענטפֿערן ַ
פֿראַ געס װעגן כּללים אין משך פֿון אַ שולע־פֿאַ רמאַ כונג:
פֿרײצײֲ ט־צענטער אָ דער אַ נדערער פּעדאַ גאָ גישער אַ קטיװיטעט.
דער פֿאַ רמאָ גער פֿון דער שולע ,קינדערגאָ רטןַ ,
פֿראַ געס װעגן װאָ ס איז אַ געזעלשאַ פֿטלעך װיכטיקע אַ רבעט און דעם קאָ קומענט „ Föreskrift och allmänna
: ”råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

די אַ דמיניסטראַ ציע פֿאַ ר דער געזעלשאַ פֿטלעכער באַ שיצונג און גרײטקײט
װעבזײטלwww.msb.se/foreskriftomsorg:
ַ
בליצפּאָ סטsamhallsviktigverksamhet@msb.se :

שטעל זיך אין פֿאַ רבינדונג מיט אונדז:
טעלעפֿאָ ן0771-240 240 :
registrator@msb.se
www.msb.se

