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وس   ینتقلهل  ن  کورونا ف�ي ي روضة بني
األشخاص �ن

 ؟األطفال
وع.  وا للوالدين: اقرأ  هذە المعلومات مع الطفل حىت �فهم ما ينطوي عل�ه الم�ش

وع   معلومات حول الم�ش

 
وسات •  ة �مكن�ي الف�ي  أن �سبب لنا المرض.  ها مخلوقات صغ�ي
وس•  ا لدرجة أنه ال �مكنك رؤ�ته اتالف�ي ن صغ�ي جد�  . المجردة ا بالعني
ي بعض األح�ان �مكن• 

وس.  �ن  أن �صاب األطفال بالف�ي
وس ەهذ أحد •  وس  هو  اتالف�ي  ع� هذا الشکل: توض�ح�ا مە رسغالبا ما یتم كورونا و ف�ي

  

 
 

وس  •  و�ــــج. �مكناآلن  کورونا ينت�ش ف�ي ي ال�ن
ي جميع أنحاء العالم، وكذلك �ن

ا  أن �صاب األطفال �ن ي ول�نبە أ�ض�
هم �ن

 . �مرضون �شدة العادة ال 
وس كورونا ب�مکان �ساعدنا ع� ا�تشاف ما إذا كان بودك أن هل •  ي روضة األطفال خاصتکمف�ي

 ؟اإلنتشار �ن
ي المشاركة  إذا كنت• 

وع راغبا �ن ي الم�ش
ن عل�ك �ن ي زجاجسیتعني

�مكن أن �ساعدك  ة و�ال فإنەخاص للعاب ةالبصق �ن
ي 

ي امتصاص البالغون �ن
ل �ن ن ن ةخاصشفاطة من فمك باستخدام  اللعابالم�ن  بينهما  تفصل . �جب أن يتم ذلك مرتني

 أ�ام.  عدة
وس كوروناإصابتك بالتحقق من من خالل فحص لعابك �مكننا •   ف�ي
ا إخبارنا قل�ً� عن ك�ف•   ؟ هل أنت م��ض؟)سعل؟ هل �لد�ك ح�(هل �شعر  �جب ع� ال�بار أ�ض�
ي ، �مكنهأصحاء عندما �كون جميع األطفال • 

ا �ن   مرة أخرى روضة األطفالم اللعب مع�
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Noen ganger blir noen i barnehagen syke 

ي روضة األطفال
ي بعض األح�ان �مرض أحد ما �ض

 .�ض
 
 
Hvis du eller noen andre i barnehagen har fått koronavirus, vil vi finne ut mer og undersøke 
virus i spyttet ditt 

وس كورونا، فسوف نكتشف الم��د حول هذا األمر ونقوم بفحص إذا  ي الروضة بف�ي
أصبت أنت أو أي شخص آخر �ض

وس  .لعابك بحثا عن الف�ي
 
 
Du må spytte i et glass to ganger, med noen dager imellom. Mamma eller pappa kan hjelpe 
deg 

ض  ي كأس مرتني
ي ذلك �مكن لوالدتك أو والدك . أ�ام بينهما  مع بضعة �جب عل�ك البصق �ض

أن �ساعدك �ض . 
 

. 
 
Foreldrene dine får et skjema hvor de skal svare på hvordan du har det 

ا �جیبان ف�ە عن أسئلة حول حالتك الصح�ة  .سيتل�ت والداك نموذج�
 
 
Når alle er friske, kan dere leke sammen i barnehagen igjen 

ا  ي روضة األطفال مرة أخرى�مكنكم اللعب مع�
بصحة ج�دة عندما �کون الجميع �ض . 

 

 


