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 یناتسبات ناتسکدوک هب هطبار ردمقررات 
کودکستان  شوند.یادغام ممکتب باهم مراکز بعد از عادی و  یکودکستانها 13تا  82 یدر هفته ها

Belfragegatans  که در سنتروم موجود است مراقبت اطفال را بدوش میگیرند و در ضمن

-82در هفته های  Brålandaمیروند برای انها در کودکستان  Dalslandsområdeاطفالیکه به 

 جا داده میشود.  13-13هفته های  Frändeforsو در کودکستان  82

 

 بدوش میگیریند.  13-82مراقبت اطفال را در هفته های  Tränanمرکز بعد از مکتب در  

 

مراقبت از کودک  یتوانند برایکنند میم لیتحص ایهفته ها کار  نیدر ا نشانیوالداطفالیکه 

 وکودکستان/مرکز بعد از مکتب که در تابستان باز میباشد اطفال شما کودکان در  درخواست دهند.

 ره یارب د کرد.نمالقات خواه ارکودکستان/مرکز بعد از مکتب از زمان معمول  ریغ یانیمرب

 گرفته میشود.  تمراقبهزینٔه عادی  لفط
 

  یناتسبات ناتسکدوکدرخواست به 
 

 د؟نکی ها میتوانند در رابطه به جا درخواست کن
تقر مسمرکز بعد از مکتب در یک کودکستان/ یسالگ کیاز  شانکودکان یکهسرپرستانان عده 

ه از ک یتا حدخود در کودکستان باز در طی تابستان مراقبت از کودکان  یبرا توانندیهستند، م

به یک  13الی  82اگر شما طی هفته های  است، درخواست دهند. ازیمورد ن لیتحص اینظر کار 

 ٬٬درخواستی در رابطه به مراقبت اطفال تابستانی ٬٬دارید پس شما میتوانید که درخواستی  جا نیاز

مانیکه ز ن عده سرپرستان داده میشودخدمت مراقبت اطفال به ارا بشکل دیجیتال خانه پوری کنید. 

 نکودکستان عادی میروند و یا هم والدینشا رتصدیق کاری را نشان دهند. برای ان عده اطفالیکه د

هیچ معرفت  13الی  82در حالت رخصتی هستند این خدمات ارائه نمیگردد. در طی این هفته ها 

 بین اطفال صورت نمیگیرد. 
 

 درخواست

 دهد،یارائه ممرکز بعد از مکتب /اطفال را در کودکستان تابستانیمراقبت  Vänersborgکمون 

ارسال شده  8381مئ ه ام 13 هب تا «کودکستان تابستانی درخواست مراقبت» نکهیمشروط بر ا

 یاطالعات ریاطالعات سرپرست و سا ،جابجا شده بشکل عادی، طفلنام درین درخواستی  باشد.
برای  ذکر شده است. ،مورد عالقه باشدمرکز بعد از مکتب /کودکستان یکه ممکن است برا

فزار بنام در نرم اتانرا اینکه ما فعالیتهای اطفال را برنامه گذاری کنیم باید که تقسیم اوقات اطفال
InfoMentor Hub  .ارائه دهید 

 
 جواب ثبت نام

زمانیکه طفل در کودکستان باز تابستانی/مرکز بعد از مکتب ثبت نام شد یک پیام ثبت نام به 
در این پیام ارسال شده معلومات در رابطه به فعالیتهای سرپرست همان طفل ارسال میگردد. 

دام بخش کودکستان ثبت نام شده و در ضمن معلومات تماس بخش تابستانی، اینکه طفل در ک
 موجود میباشد. 

 

 

دیگر نیاز نباشد پس کمون را اگر نیاز به ثبت نام تغییر خورد باشد یا 
 درین رابطه درجریان بگذارید
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 تقسیم اوقات
کتب کودکستان/مرکز بعد از م InfoMentor Hubاوقات غیرحاضری اطفال از طریق نرم افزار 

 راجستر میشود. 

  اگر سرپرست وظیفه یا تحصیل میکنند پس باید تقسیم اوقات اطفال خود را طبق همان
 مصروفیت خود با شمول وقت سفرش عیار سازند. 

  اگر سرپرست طفل وظیفهٔ مٔوقت داشته باشد پس برای ان هم همین صدق میکند قسمیکه
قات خود را نظر به ساعات کاری و برای افراد دیگری در وظیفه یا تحصیل و تقسیم او

 در ضمن ساعات سفر خود عیار سازند. 
 

 غیرحاضر و رخصت

یا مستقیماً به کودکستان  infoMentor Hubمریضی و رخصتی بقیه از طریق نرم افزار 

 باز در تابستان/مرکز بعد از مکتب اطالع داده میشود. 
ردد، موجود میباشد. طفل حق ندارد که در پیام ثبت نام که به شما ارسال میگمعلومات تماس 

در کودکستان تابستانی موجود باشد در صورتیکه سپرست شان از وظیفه تعطیل یا کدام نوع 
 رخصتی داشته باشد )بطور مثال زمان انعطاف، رخصت(

 
 فعالیتها در اوقات نامناسب

الی ز درخواستی دیجیتان عده سرپرستانیکه مرقبت اطفال را در اوقات نامناسب داشته باشد نیز ا
  استفاده کرده میتوانند.

 
 با ما در تماس شوید

 مدیر ثبت نام در رابطه به سواالت شما جواب میدهد
 

 اوقات تلیفون

 38:33الی  33:33چهارشنبه و در ضمن جمعه از ساعت  -دوشنبه

 79 14 72-0521تلیفون: 
 barnsomsorg@vanersborg.seایمیل: 

 
معلومات تازه در رابطه به کودکستان تابستانی را شما میتوانید تر صفحهٔ انترنتی کمون 

www.vanersborg.se .دریافت کنید 
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