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 Hovmantorpي بشأن الروضات فت حول التغييرات التي تم التخطيط لها معلوما
 

بالتغييرات   مكبالغإب هذه الرسالة  فينرغب  هوفمانتورب بشكل سريع.  روضاتفي   خالل العامين المنصرمين عدد األطفال  ارتفعلقد 

 لها في هذا الخصوص.  خططناالتي 

 Prästkragen و Askungen روضتي في مؤقتة وذلك  لروضات في مبان  لمؤقتة ح أقساماّ تافت ا تم  العامين هذهفترة خالل  

. لقد افتتحنا هذه األقسام المؤقتة  سنوات  5 لألطفال الذين تبلغ أعمارهم  Kvarndammskolanروضة مؤقتة في  ا  واآلن أقسام

 . ة في الروضات لألطفال في المدين شاغرة أماكن لوجود تلبية الحاجة ل

لقد  العديد من األقسام.   بحيث تم توسيعها بإضافة Askungen روضة وتوسيع  ترميمأبريل من نيسان/ في نهاية شهر  نتهيناقد ال

                                                                                       . تقريبا  طفال   90الستقبال ما مجموعه  الروضة مهيأة أصبحت 

المدينة كي نتمكن من ترك المباني في  الروضات  على تغييرات  ستحدثالمستقبل القريب  وفي أنه أعمال البناء هذه تعني ب مال ت كا

 المؤقتة التي نستخدمها. 

فتتاح روضة جديدة  ال تخطط   "Kunskapsförskolan"الروضة الخاصة لجهة المسؤولة عنا فإن ، ما سبق ذكرهباإلضافة إلى  

في  الشاغرة لألطفال في الروضات ماكن األأن ب هذا يعني . 2022طفل بحلول صيف عام   100لي لحوا المدينة لتتسعفي 

ل عدد  صلى استراتيجية البلدية لي إ توقّع استنادا  عدد األطفال المازدياد االحتياجات المتمثلة في تلبي س بالتاليو ،ستزيدهوفمانتورب  

 . نسمة 10000 إلى سكانها

الستمرار في  سواء من ناحية االنتقال من المباني المؤقتة أو من ناحية اعدد من التغييرات،  سيكون هناك القادمة  ا  شهر 14خالل الـ 

 .ةفي المدين مع عدد األطفال الشاغرة لألطفال ماكن األ تكييف عدد العمل على 

 

 التغييرات التي ستحدث في المستقبل القريب والتي تم إقرارها هي كما يلي: 

 2021صيف 

 . Askungenإلى   Tuvanروضةتنتقل س •

. سيحدث هذا قبل  Askungen روضة  ، األطفال والموظفون، إلى المبنى الجديد في    Tuvanستنتقل روضة

سيقوم المدير/ة والموظفون  أغسطس. آب/ المبنى الجديد في  من بدء نشاطها في  الروضة تتمكنالصيف حتى 

 .المتعلق باالنتقالالجدول الزمني بإبالغكم بمزيد من التفاصيل بخصوص 

 

                                                        سنوات  5 سيصبح لألطفال الذين تبلغ أعمارهم Tuvan مبنى روضة  •

 في المبنى المؤقت في   حاليا   متواجدة سنوات وال 5 الروضة التي هي لألطفال الذين تبلغ أعمارهميتم نقل س

Kvarndamsskolan   مبنىإلىTuvan  . ستخدام المباني المؤقتة  اجة ال هناك ح عُدهذا الحل لن ي  من خالل

ينطوي عليها حصول روضة األطفال الذين تبلغ أعمارهم هذه الخطوة  كما وأن،  Kvarndammskolan في

طفال  األيتأثر  لن المدينة على عكس المبنى المؤقت. طويل في سنوات على مبنى يمكن استخدامه على المدى ال 5

سنوات سيبدأون بارتياد مدرسة   5في هذا العمر أي عمر   ألنهم بهذه الخطوة المتواجدين حاليا  في الروضة

Kvarndammskolan إلى روضة  سينتقلون مباشرةفي سن الخامسة    الذين سيصبحون ، كما وأن األطفال 

Tuvan . 

 

  لألطفال الذين سيكونون في الروضة خالل صيف هذا العام أي صيف Prästkragen روضة تم استخدامسي  •

2021. 

 

.                           خالل فصل الخريف   Prästkragenالمبنى المؤقت الموجود بجانب روضةستتم إزالة  •

حديد تاريخ ت حتى هذه اللحظة يتم لم حاليا  في المبنى المؤقت المذكور.  لم يتم التخطيط لوجود أي روضة وأطفال 

 .المبنىإزالة هذا 
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  .2021 خالل الفترة المتبقية من عام  Myranن يتم استقبال أي أطفال جدد في روضة ل •

الجديد الذين المتبقين. سيتم استقبال جميع األطفال  قسمان مفتوحان لألطفال  فقط  هناكفي العام المقبل سيكون 

ألنه تم  هذا . Askungenو Prästkragen  روضتي  في  المدينةسنوات في   4-0تتراوح أعمارهم بين 

 .انظر أدناه ، 2022خالل صيف عام  Prästkragen روضة إلى  Myran روضةنقل ب اتخاذ قرار 

 

 

 لقد تم اتخاذ القرار التالي: 

 2022صيف 

         .                                                Prästkragenروضةإلى  المتبقين فيهابأطفالها Myran روضة نقل  •

، فسيتم نقل    2022، المذكورة أعاله، في صيف عام  Kunskapsförskolanإذا تم افتتاح روضة األطفال الجديدة 

.                                                                                                Prästkragenإلى روضة Myran روضة  

في حال تم بناء هذه الروضة  ، اآلن بطلب للحصول على تصريح بناء Kunskapsförskolan لقد تقدمت روضة

قرار  يعتمد بحسب ما هو مخطط له.   Myranروضة  إغالق قرار تنفيذ  سيكون بإمكاننا  الجديدة وعندما يتم افتتاحها

 Kunskapsförskolan روضة إذا اختارت.  Kunskapsförskolanروضةبشكل كامل على افتتاح اإلغالق هذا 

 .هذا اإلغالق قرار   النظر في، فسيتم إعادة تها بالبناءخطإلغاء 

 التي سنقوم بها فيما يتعلق باالنتقال بهدف أن تتم جميع الخطواتيجري العمل اآلن على التخطيط للخطوات المختلفة 
ُ بسالسة قدر اإلمكان و  سيقوم المدير/ة بتزويدكم بالمزيد من المعلومات اإلمكان.قدر  بحيث يكون تأثيرها تأثيرا  طفيفا

  .د إجراء النقل وكيفية تنفيذهيعاحول مو مات ستتمحورأولياء أمور. هذه المعلو مبصفتكالمفّصلة 
 

 

 يسّرنا أيضا  بأن نغتنم الفرصة لنتمنى لكم صيفا  جميال  وخاليا  من العدوى!  

 مع تحيات الموظفين والمدراء والمسؤولين في بلدية ليسيبو

Therese Linnér  Tommy Gravéus 

  التعليمنائب مديرة شؤون   مديرة شؤون التعليم

 


