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 فیما یتعلق بالتغییرات المخططة لریاض األطفال في لیسیبو 
 

لقد ازداد عدد األطفال في ریاض األطفال في لیسیبو منذ حوالي سنتین. وخالل ھذه الفترة تم البدء بإنشاء أقسام مؤقتة وممارسة  
ویجري اآلن في روضة األطفال السابقة   )، (Galaxenالنشاطات في أجنحة خاصة بھا. وتم بناء روضة أطفال جدیدة، غاالكسین 

سنوات. في   5لألطفال في عمر  فیھا ) ممارسة النشاط  Äventyretامل لكي یمكن إلیفنتوریت () عمل ترمیم شStalletستالیت (
) السابقة) جاھًزا وستقوم خالل  Stallet) (ستالیت (Äventyretنھایة شھر سبتمبر سیكون إعادة بناء روضة األطفال إیفنتوریت (

سنوات. وعندما یذھب ھؤالء إلى الصف التمھیدي في   5ر طفل في عم 70بممارسة النشاط لحوالي   2022/ 2021السنة الدراسیة 
سنوات القادمة أقل إلى حد    5سنوات" حیث ستصبح مجموعة األطفال في عمر   4-1سینتقل أحد األقسام إلى نشاط " 2020أغسطس  

 كبیر.

 ذلك بعد.  ) ستتم إزالة الجناح المؤقت. لم یتم اتخاذ قرار تاریخÄventyretوبالتزامن مع إنھاء إیفنتوریت (

سنوات كثیًرا في المدینة، مما یعني انخفاض مجموع عدد األطفال على المدى   4-1، لن یتغیر عدد األطفال في عمر للتنبؤاتطبقًا 
، سینخفض عدد األطفال في ریاض  2022سنوات إلى الصف التمھیدي في أغسطس   5الطویل. عندما یذھب األطفال في عمر 

 . 45- 40، سیكون حوالي للتنبؤاتعدد األطفال في عمر سنة واحدة، طبقًا ، ألن للتنبؤاتاألطفال طبقا 

من أجل التحضیر للتغیرات أعاله، سیتم إجراء بضع تعدیالت في النشاط منذ ھذا الصیف. والتغییرات التي سیتم إجراؤھا ھي أنھ  
بل سیتم توزیعھم إلى الوحدات األخرى. في  ) ولن یتم تسجیل أي أطفال جدد ھناك، Violenسیكون قسمین فقط مفتوحین في فیولین (

) واألطفال والموظفین من  Violenأقسام فقط. وذلك لتسھیل نقل نشاط فیلوین ( 5) ستتم ممارسة النشاط في  Galaxenغاالكسین (
 ، ولكي یمكن أیًضا عرض أماكن لألطفال الجدد. 2022) خالل صیف  Galaxenھناك إلى غاالكسین (

 

 لتي تم قرارھا ھي: التغییرات القادمة ا

 2021بدءاً من أغسطس 

 ) النشاط في قسمین فقط. Violenیمارس قسم فیولین ( •
. سیتم تسجیل جمیع األطفال الجدد  2022/ 2021لن یتم تسجیل أي أطفال جدد في روضة األطفال خالل السنة الدراسیة  

 في ریاض األطفال األخرى في المدینة.
 

. وستتم ممارسة النشاط  2021) السابقة) في سبتمبر Stallet) (ستالیت (Äventyretسیتم إنھاء ترمیم إیفنتوریت ( •
سنوات بدءاً من أغسطس كالمعتاد. ولكن مع ذلك یتم االنتقال إلى المنشآت الجدیدة بعد إنھاء األعمال    5  لألطفال في عمر

 في سبتمبر. 
 

 ) السابقة) خالل فصل الخریف. Stallet) (ستالیت (Äventyretستتم إزالة الجناح المؤقت قرب إیفنتوریت ( •
ھناك لغایة االنتقال إلى المنشآت الجدیدة. لم یتم اتخاذ   ) Äventyretوستتم ممارسة نشاط روضة األطفال إیفنتوریت (

 . بعد القرار حول تاریخ إزالة الجناح المؤقت 
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 وتم اتخاذ القرارات التوجیھیة التالیة:

 2022صیف  

 ) Violenروضة األطفال فیولین ( •
 ).  Galaxenغاالكسین (سیتم نقل النشاط واألطفال والموظفین إلى روضة األطفال   2022خالل الصیف 

 . 2022/ 2021قد یمكن إعادة النظر في ھذا القرار في حالة قدوم عدد سكان كبیر إلى المدینة خالل السنة الدراسیة  

 

یتم اآلن تخطیط جمیع الخطوات لالنتقال لكي یتم ذلك على أفضل نحو ممكن. سیقوم المدراء بإعطاء المزید من المعلومات إلى جمیع  
 ر حول تاریخ االنتقال وحول كیفیة تنفیذه أیًضا. أولیاء األمو

 

 

 ! عطلة صیف مریحة نرید أیًضا اغتنام الفرصة لتمني لكم 

 باسم الموظفین والمدراء واإلدارة في بلدیة لیسیبو 
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