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ضرورت کودکستان یا خانه أوقات فراغت تابستان 2019

در جریان تابستان ما فعالیت های را در کودکستان و خانه أوقات فراغت را بر مبنی درخواست می کنیم .آنوقت ما
بازگشایی تابستانی داریم -این به این معنی است که کودکستان های و خانه های أوقات فراغت معین در بخش های
مختلف کمون باز است.
برای اینکه ما بتوانیم به شکل عالی برنامه ریزی کنیم و از امکانات استفاده کنیم ،می خواهیم تا شما تا  31مارچ
معلومات در باره ضرورت مراقبت در طول این مدت از کودک تان چگونه است را به ما بدهید.
شما بعنوان سرپرست معلومات در باره ضرورت مراقبت کودک تان را تا  31مارچ در صفحه تمپوس
) (www.tempushemma.seارایه نمایید.
در زیر شما می توانید ببینید کدام هفته ها و برای کدام کودکستان و خانه های أوقات فراغت مطابقت می کند.

بازگشای کودکستان از  8جوالی تا  9اگست (هفته )32 – 28
اگر کودک شما در تمام این هفته ها و یا بعضی از این هفته ها به کودکستان ضرورت دارد باید درخواست صورت
بگیرد .اگر شما درخواست نکنید ما به این نتیجه می رسیم که کودک تان نمی یاید.
کودک شما در جای که به گونه معمول جا وجود دارد ،جا داده خواهد شد ،آنجا یک فرد مطمین از کودکستان های
مختلف موجود است.
اگر شما در جریان این مدت به مراقبت ضرورت دارید شما باید تا  31مارچ  2019در تمپوس ثبت نام کنید .بعد از
این درخواست هفتگی بسته می شود .اگر برنامه تان تغییر کرد با مسوول یا رییس کودکستان به تماس شوید.
اگر سوالی دارید ،با رییس مربوطه کودکستان تان به تماس شوید.

بازگشایی خانه أوقات فراغت از  1جوالی تا  2اگست (هفته )31 – 27
اگر کودک شما در تمام این هفته ها و یا بعضی از این هفته ها به خانه أوقات فراغت ضرورت دارد باید درخواست
صورت بگیرد .اگر شما درخواست نکنید ما به این نتیجه می رسیم که کودک تان نمی یاید .کودک شما در جای که به
گونه معمول جا وجود دارد.
اگر شما در جریان این مدت به مراقبت ضرورت دارید شما باید تا  31مارچ 2019در تمپوس ثبت نام کنید .بعد از
این درخواست هفتگی بسته می شود .اگر برنامه تان تغییر کرد با مسوول یا رییس کودکستان به تماس شوید.
اگر سوالی دارید ،با رییس مربوطه کودکستان تان به تماس شوید.

