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   خالل الصیف   األماكن العاملة 

 
إن روضة بلفراج جاتان في  .أوقات الفراغ سویةً دمج ریاض األطفال ومراكز  31-28خالل األسابیع سیتم 

المركز تقدم رعایة األطفال، و كذلك یتم بالنسبة لألطفال المسجلین في منطقة دالسالند تقدیم مكان في روضة 
   .31ـ30وفي روضة فریندفورش خالل األسابیع  29ـ28بروالندا خالل األسابیع 

 
 .  31ـ28إن مركز أوقات الفراغ تیرنان یوفر خدمة رعایة األطفال خالل األسابیع 

 
رعایة ال خدمة أو یدرسون خالل ھذه األسابیع التقدم بطلب للحصول على أھالیھمیمكن لألطفال الذین یعمل 

آخرین  تربویین بأطفال و م عندھاسیلتقي طفلك لدى الروضة الصیفیة المفتوحة/نادي أوقات الفراغ المفتوح.
رسوم رعایة األطفال  إن الرسوم المتوجبة ھي. أولئك في الروضة العادیة أو نادي أوقات الفراغ العاديغیر 

 .معتادةال
 
 
 

  التسجیل لدى األماكن العاملة خالل الصیف 
 

  حصول على مكان؟المن یمكنھ التقدم بطلب 
التقدم یمكن ألولیاء أمر الطفل الذي یزید عمره عن السنة ولدیھ مكان في روضة أو في مركز أوقات فراغ 

وذلك وفقاً للدرجة الالزمة للتمكن من  للطفل في األماكن التي تعمل خالل الصیفبطلب للحصول على رعایة 
"التسجیل للرعایة  حقل جب ملء، فی 31-28إذا كنت بحاجة إلى مكان خالل األسابیع العمل أو الدراسة. 

ً الصیفیة"   وثیقة بذلك. مع وجوب ابرازالباحثین عن عمل  ولیاء األمور. یتم تقدیم رعایة األطفال ألالكترونیا
ال یتم تقدیم نشاطات الروضة العامة كما أنھ ال یمكن للذین لدیھم اجازة أمومة أو أبوة الحصول على مكان في 

 ات الفراغ المفتوحة خالل الصیف. ریاض األطفال أو نوادي أوق
 .  31ـ28ال یتم اجراء أیة تمھیدات ألطفال جدد خالل األسابیع  

 
 

 طلب التسجیل 
الفراغ في فصل  نوادي أوقات /   الروضةعایة األطفال في مرحلة ر فینیرشبوري تقدم خدمة  بلدیةإن 

 .  2023مایو أیار/ 31في موعد أقصاه وارسالھ "التسجیل للرعایة الصیفیة"  حقل ملءفي حال تم الصیف، 
وغیرھا من المعلومات التي قد تھم  بیانات أولیاء األمورووروضتھ األساسیة  اسم الطفلیجب أن یتم ذكر 

فل أوقات الط قدیم جدوللتمكن من التخطیط لألنشطة، یجب علیك أیضا ت، وذلك لالفراغنادي أوقات /الروضة
  . InfoMentor Hub عبر تطبیق

 
 مكانحصول على بیان ال

تسجیل یتم إرسال إشعار أثناء الصیف مفتوح روضة مفتوحة أو نادي ترفیھي عندما یتم وضع الطفل في 
معلومات حول األنشطة الصیفیة، والقسم الذي تم وضع  سجیلإشعار الت تضمنیأولیاء األمر. إلى  وقبول

 . االتصال بالوحدة بیانات الطفل فیھ و
 

 .المكانإلى  أو تغیر الحاجة حاجة  عد ھناكالبلدیة إذا لم ت ریاض األطفال في قم بإخطار مسؤول 
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  الجدول
 .  InfoMentor Hub عبر تطبیق نادي أوقات الفراغة/الروضالطفل في  دوامیجب تسجیل أوقات 

إذا كان ولي األمر یعمل أو یدرس ، فیجب تحدید الجدول الزمني بناء على وقت العمل / الدراسة  •
 .لتنقلبما في ذلك وقت ا 

المطبقة على العمل أو  تعلیماتبدیل لفترة قصیرة، یتم تطبیق نفس الیعمل بشكل إذا كان ولي األمر  •
 .تنقل الزمني بناء على ساعات العمل بما في ذلك وقت الیتم تحدید الجدول حیث  دراسةال

 
 الغیاب واإلجازات 

الروضة  أو مباشرة إلى InfoMentor Hub یتم اإلبالغ عن المرض واإلجازات األخرى عبر تطبیق
 الصیفیة أو نادي أوقات الفراغ الصیفي. 

ذي البیان الحصول على مكان في نادي أوقات الفراغ ة/الروضب تواصل الخاصةالبیانات یمكن العثور على 
عطلة أو إجازة  ولي األمرالصیفي عندما یكون لدى  المكان. ال یحق للطفل أن یكون في یتم ارسالھ عند القبول

 .)عند اختالف أوقات العمل أو خالل اإلجازات أخرى (على سبیل المثال
 

 ةعادیغیر الساعات العمل  خالل عملال
ن الى رعایة أطفالھم خارج ساعات الدوام العادیة باستخدام نفس طلب التسجیل وأولیاء األمور المحتاجیقوم 

 .اإللكتروني. 
 

 تواصل معنا  
 تتوفر للمسؤول عن التسجیل امكانیة اإلجابة على أسئلتكم 

   أوقات اإلتصال الھاتفي

 12.00 -  10.00األربعاء والجمعة  -الثنین ا

   0521ـ72 14 79رقم الھاتف: 

 barnomsorg@vanersborg.seالبرید اإللكتروني 
 

 :  یمكن لكم ایجاد آخر المعلومات حول األماكن المفتوحة في الصیف على موقع البلدیة
 www.vanersborg.se 
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