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ألولیاء أمور تالميذ الصف األول يف ربیع  2022يف المدارس التالية:
ترینغراید  ،Trengereidمولنيیس  ،Møhlenprisلوف أوص
 ،Løvåsدامسغورد  ،Damsgårdهولن  ،Holenفریدالن
، Fridalenکرونستاد  ،Kronstadفالکتفایت ،Flaktveit
میولکيوین  ،Mjølkeråenسالهوس Salhus
ر

معلومات حول ر
مجان يف  SFOلتالمیذ الصف األول»
التجريب «مکان
المشوع
ي
ي
مجان يف مرکز نشاطات ما بعد المدرسة ( )SFOومکان بدوام كامل بقسط أرخص
مکان بدوام مخفض
ي
قرر مجلس مدينة بيغن تقديم مکان بدوام مخفض مجان (کان یسیم ف السابق المکان الصباح  /مکان ر
فية ما بعد الظهر) يف  SFOلتالمیذ
ر
ي
ي
ي
الت سيبدأ فيها طفلك ه واحدة من المدارس المختارة .هذا ر
ر
ر
تجريت سيتم تنفيذه يف
مشوع
ي
الصف األول يف عش مدارس مختارة .المدرسة ي
ي
ال ر
فية من  1ینایر إىل  30يونيو .2022
ه
ترفيه للتالمیذ قبل وبعد الدوام
مرکز نشاطات ما بعد المدرسة  SFO -هو عرض
ي
ي
المدرس SFO .هو ساحة مهمة للتعلم والمشارکة ،ورغبتنا ي
المجان عىل المکان بدوام مخفض والمکان المخصص ألطفال
أن يتمكن أكي عدد ممكن من األطفال من المشاركة يف  .SFOينطبق العرض
ي
َ
ً
ً
تلقائيا إىل ر
التجريت ،ول
المشوع
کی يف الينامج التمهيدي .سيضم جميع التالميذ يف الصف األول الذين ق َبلوا بالفعل مكانا يف SFO
المشار ر
ي
يحتاجون إىل التقدم من جدید.
ً
شهريا) لکم.
فواتي بدل الطعام ( 280كرونة نرويجية
سیتم إرسال
ر
السعر المخفض
تلقائيا عىل هذا المکان بسعر أقل خالل ر
ً
الفية التجريبية ،أي ما يعادل  580كرونة
أولئك الذين لديهم بالفعل مكان بدوام كامل سيحصلون
نرويجية يف الشهر .یعادل هذا السعر الفرق ربی قسط المکان بدوام مخفض و قسط المکان بدوام كامل.
إذا كان دخل األرسة الخاضع للضيبة أقل من  350،000كرونة نرويجية ،فال يزال يحق لكم الحصول عىل مكان بدوام كامل مجانا ،ر
بشط أن
تكونوا قد تقدمتم بطلب للحصول عىل قسط مخفض .تقدم بطلب للحصول عىل قسط مخفض هنا
الستمرارية
المشوع التجريت ر
يستمر ر
حت  30يونيو  .2022بعد هذا التاري خ سوف تتلقون فاتورة عادية اعتبارا من آب/أغسطس.
ي
ً
اعتبارا من  1حزیران/یونیو .2022
التخىل عن المكان
اختيار
،
يرغبون
الذين
ألولئك
يمكن
ي
قدم طلب الحصول عىل مكان يف SFO
طلب للحصول عىل مكان ف  ، SFOفيمكنكم القيام بذلك عي موقع بلدية بيغن عیل ر
االنتنت.
إذا لم تكونوا قد قدمتم بعد
ر
ي
ً
ً
تلقائيا ف ر
تجريت .هناك يمكنكم أيضا قراءة المزيد عن .SFO
المشوع ال
سيتم بعد ذلك تضمينكم
ي
ي
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ماريوس ارناسون بوي Marius Arnason Bøe
مدیر البلدية التنفیذي
قسم شؤون رياض األطفال والمدارس والرياضة يف مجلس المدینة

Telefon: 55565556
E-post: barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no
Internett: www.bergen.kommune.no

Postadresse:
Postboks 7700, 5020 BERGEN
Kontoradresse:
Rådhusgaten 10, 5014 BERGEN

