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 اطالعات در مورد ویروس كرونا بھ چندین زبان

 

ت بسیاری ابراز نگرانی كرده اند درباره اینکھ آیا گروه ھای مختلف زبانى اطالعات کافی درباره ویروس كرونا را دریافت می کنند.  اطالعا 

 دولتى بھ چندین زبان مختلف در بسیاری از وب سایتھای مختلف منتشر و گردآوری می شوند. با این حال، اطالعات پراکنده ھستند و ارتباطات

الین اینترنتى بھ ھمھ گروھھای مورد ھدف نمی رسد. این می تواند باعث شود کھ اقلیت ھای زبانی اطالعات کافی در مورد ویروس كرونا و آن

 اثرات از آن را دریافت نکنند. 

 

رسانھ ھای اجتماعی و سازمان  براى دستیابی ارتباط بھ اقلیت ھای زبانی نیاز بھ ابزارھا و کانالھای مختلف ارتباطی مى باشد، بھ عنوان مثال

ھای كھ فعالیتھاى براى مھاجرین و وقف یابى انجام مى دھند نقش اساسی در این زمینھ دارند. در حال حاضر اطالعات و ارتباطات آنالین 
اد نیز تھیھ شده زیادی در مورد ویروس كرونا بھ زبان ھای مختلف وجود دارد. تصاویر ویدئویی و اطالعات صوتی نیز براى اشخاص بی سو

 است.

 

اداره کار و وزارت توسعھ اقتصادی و مرکز تخصصى وقف یابى، با ھمراه شركتھاى شرکای خود، انتقال اطالعات چند زبانھ را از طریق 

شده را در کانال ھای مختلف ترویج می دھند. اطالعات از ویروس كرونا  كھ توسط مقامات و احزاب دیگر بھ طور کلی كھ بھ چند زبان ارائھ 

infoFinland.fi  وkotouttaminen.fi  .منتشر می كنند ،Yle  ھمچنین اطالعاتی در مورد ویروس كرونا را بھ چندین زبان مختلف ارائھ

 می دھد.

 اطالعات وزارت کار و وزارت توسعھ اقتصادی در مورد تأثیر ویروس كرونا بر شرکت ھا ، زندگی کاری و امنیت تأمین عرضھ بھ زبان• 
 ھای مختلف

 
 زبان مختلف از جملھ زبان ھای اشاره. (كرو و الل) ۲۰نامھ شھروندى از وزارت امور اجتماعی و بھداشت بھ • 
 

 kotouttaminen.fi -مطالب چند زبانھ از كرونا • 
 اطالعات تھیھ شده توسط شھرداری ھا در مورد  • 

 ikotouttaminen.f كرونا بھ زبان ھای مختلف
 
 infofinland.fi، و سایر مقامات و شھرھا بھ چند زبان  THLصفحات اطالعاتی از كرونا از وزارت بھداشت و رفاه  •
 yle.fiاطالعات در مورد وضعیت كرونا بھ زبان ھای عربی ، سومالی ، کردی و فارسی • 
 

 (فنالندی) ۳٫٤اخبار دانشگاه تامپره  -اطالعات كرونا بھ کلیھ کسانی کھ بھ اقلیت ھای زبانی تعلق دارند نمی رسد • 
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