
Behov av förskola sommar 2018 

إدارة الشؤون التعليمية               –بلدية فارا   

 

إلى حاملي حق الحضانة من ذوي األطفال في مدارس المرحلة التمهيدية )فورسكوال( ودور رعاية األطفال في أوقات 

 الفراغ )فريتيدس هم(

 سيحل فصل الصيفعما قريب 

تخطيط أنشطتنا قبيل حلول الصيف. لكي نتمكن من عمل ذلك بأفضل شكل فيما يتعلق بتنظيم األنشطة العمل على بدأنا من اآلن لقد 

الطعام فإننا نحتاج إلى معرفة ما هي األسابيع التي سيكون طفلك مجازا فيها خالل أسابيع  وجبات وإجازات المستخدمين وحجوزات

ير فمن المهم أن تقوم يلق أهمية كبيرة على كون المعلومات التي تتقدم بها صحيحة قدر اإلمكان. في حالة حدوث أي تغنع الصيف.

 تجنب تكبد تكاليف غير الزمة.لكي نبتبليغنا عن ذلك في أسرع وقت ممكن، وبذلك ستتوفر لدينا إمكانية 

 

 31 – 29األسابيع 

وذلك لنتمكن من استخدام الموارد المتوفرة  31 – 29قررت لجنة الشؤون التعليمية إن يتم تنسيق األنشطة ضمن البلدية خالل األسابيع 

 ولكي نتمكن من تلبية احتياجات أولياء األمور للعناية بأطفالهم. سيعمل المستخدمين من مختلف الوحدات سويا.بأفضل شكل لدينا 

 

)فريتيدس هم( تمارس أعمالها في مدرسة المرحلة  الفراغتمهيدية )فورسكوال(/دار رعاية األطفال في أوقات مدرسة المرحلة ال

ودار رعاية األطفال في أوقات الفراغ في فسترا سكوالن في فارا  Frejgårdens Förskolaالتمهيدية فريجوردن في فارا 

Västra skolans Fritidshem 31 – 29 األسابيعالفترة الواقعة ما بين  خالل وذلك. 

 .21/8من جديد بتاريخ المدارس عملها بدأ تو 15/6ينتهي عمل المدارس بتاريخ 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية

 ايفون شل

 رئيسة لجنة الشؤون التعليمية

 

 .3/4في موعد ال يتعدى يوم تسليمها إلى المستخدمين عد ذلك بيرجى أن تقوم بملء االستمارة أدناه وأن تقوم ب

 األسابيع التي سيكون طفلك مجازا خاللها تلك على× ضع عالمة 

 

 )فريتيدس هم( ________________________ الفراغمدرسة المرحلة التمهيدية )فورسكوال(/دار رعاية األطفال في أوقات  

 اسم الطفل/ األطفال _____________________________________________________________________

  وأرغب أن يتواصل المستخدمين المعنيين باألمر معي. 31 – 29أود تقديم معلومات مهمة عن طفلي عن األسابيع 

 رقم الهاتف ______________________

...........................................................  ..................................... 

 االسم موضحا  الحضانة توقيع ولي األمر/حامل حق

 25األسبوع  26األسبوع  27األسبوع  28األسبوع  29األسبوع  30األسبوع  31األسبوع  32األسبوع  33األسبوع 

 

 

        


