
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arabia, uutinen 9.4.202 
Tietoa koronaviruksesta useilla kielillä 

 

 معلومات عن فیروس كورونا بعدة بلغات
 

یتم نشر لقد برز قلق لدى عدید من الجھات عما إذا كانت مختلف المجموعات اللغویة تحصل على معلومات كافیة عن فیروس كورونا. 
. ومع ذلك، فإن ھذه المعلومات متناثرة المختلفةجمعھا معًا في صفحات اإلنترنت السلطات المختصة بعدة لغات ویتم المعلومات الصادرة عن 

معلومات كافیة عن فیروس على وال یصل اإلعالم الشبكي إلى كافة الفئات المقصودة، وقد یؤدي ھذا إلى عدم حصول األقلیات اللغویة 
 كورونا وتأثیراتھ.

وسائل التواصل االجتماعي والجمعیات  لعبعلى سبیل المثال، ت. فمختلفة إعالم وقنواتِ لوصول إلى األقلیات اللغویة وسائَل ایحتاج 
. وبالفعل یوجد حالیًا في شبكة اإلنترنت الكثیر من اإلعالم عن دوًرا مھًما في ھذا المجالوالمنظمات التي تعمل في مجال الھجرة والتوطین 

 ، حتى أن مواد الفیدیوھات والصورة والصوت تصل إلى األمیین أیًضا.مختلفة فیروس كورونا بلغات

 .قنواتمختلف المن خالل متعددة اللغات مع شركائھا على تعزیز نقل المعلومات كفاءات للتوطین واالقتصاد ومركز ال العملعمل وزارة ت

صفحات ع في مجمّ بشكل  السلطات المختصة وغیرھا من الجھات عن فیروس كورونا صدرھامتعددة اللغات التي تمعلومات الیتم نشر 
 عن فیروس كورونامعلومات  )Yleمثالً. كذلك تقدم دار اإلذاعة والتلفزیون الفنلندیة ( kotouttaminen.fi و  infoFinland.fiموقعي 

 .بعدة لغات مختلفة

معلومات صادرة بعدة لغات مختلفة عن وزارة العمل والموارد المعیشیة عن تأثیر فیروس كورونا على الشركات والحیاة العملیة  •
 وضمان اإلمدادات

 لغة بما في ذلك لغة اإلشارة 20بـ عن وزارة الشؤون االجتماعیة والصحیة موجھة للمواطنین الرسالة ال •
 kotouttaminen.fi -المواد متعددة اللغات عن فیروس كورونا  •
 kotouttaminen.fi - بعدة لغات المعلومات الصادرة عن البلدیات عن فیروس كورونا •
  -والمدن والسلطات المختصة األخرى ) THLصفحات المعلومات عن فیروس كورنا الصادرة عن مصلحة الصحة والرفاه ( •

infofinland.fi 
 yle.fi -كردیة والفارسیة معلومات عن فیروس كورونا بالعربیة والصومالیة وال •
 (بالفنلندیة) 03/04أخبار جامعة تامبرى  –اإلعالم عن فیروس كورونا إلى كل األقلیات اللغویة ال یصل  •

 
 
 
 

 

https://tem.fi/tietoa-koronaviruksesta-eri-kielilla
https://tem.fi/tietoa-koronaviruksesta-eri-kielilla
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kunnat-tarjoavat-monikielista-informaatiota-asioinnista-koronavirustilanteessa
https://www.infofinland.fi/ar/living-in-finland/problem-situations/coronavirus
https://www.infofinland.fi/ar/living-in-finland/problem-situations/coronavirus
https://yle.fi/uutiset/3-11267455
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/koronatiedotus-ei-tavoita-kaikkia-kielivahemmistoihin-kuuluvia
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