إلى الذين لديهم أطفال في ديار الحضانة وديار أوقات الفراغ
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هل لديك إمكانية في إبقاء طفلك في المنزل خالل عطلة عيد الميالد ورأس
السنة الجديدة؟
تحية طيبة!
خالل فصل الخريف ،تأثر عدد كبير من ديار الحضانة والمدارس في بلديتنا بسبب الجائحة وكان لديها عدد كبير
من اإلجازات المرضية بين الموظفين .وقد بذل الموظفون الذين كانوا أصحاء وفي مكان العمل قصارى جهدهم
لحل الوضع والعمل بأفضل شكل ممكن لمواصلة التعليم ولكي يمكن لألطفال التطور وتعلم أشياء جديدة .وقد قام
الموظفون بتغيير النظام الداخلي ومساعدة بعضهم البعض .وبالتالي فإن العديد من موظفينا متعبون ويحتاجون
إلى الراحة .ولكي يمكن ألكبر عدد ممكن من الموظفين لدينا الحصول على إجازة يستحقونها فعالً ،نطلب من
الذين سوف يعملون خالل عطلة عيد الميالد أن يبقوا طفلهم في المنزل خالل عطلة عيد الميالد إذا كان ذلك
ممكنًا.
أمرا صعبًا ،وإذا لم تتمكن من تدبير ذلك فإننا نرحب بالطبع بطفلك في دار الحضانة أو
نحن نفهم أنه قد يكون ً
قادرا على العمل من المنزل في أيام معينة أو يمكنك
دار أوقات الفراغ .ومع ذلك ،إذا كنت ،على سبيل المثالً ،
إيجاد حل آخر ،فنرجو إبقاء طفلك في المنزل .فسوف يساعدنا ذلك على إعطاء الفرصة للمزيد من موظفينا في
ديار الحضانة وديار أوقات الفراغ ألخذ إجازة واالستراحة .ال نعرف إلى متى ستستمر الجائحة .نحن نهتم
بموظفينا ونريدهم أن يكونوا قادرين على العمل وأن يمكنهم توفير أفضل الظروف لجميع األطفال حتى في حالة
قادرا على مساعدتنا ودعم موظفينا خالل
الجائحة وعندما يكون الكثير منهم مرضى .نحن ممتنون للغاية إذا كنت ً
هذه الفترة الصعبة.
قادرا على تقصير مدة تواجد طفلك خالل عطلة عيد الميالد ورأس السنة الجديدة ،يمكنك اإلعالم عن
إذا كنت ً
األوقات الجديدة إلى دار الحضانة أو دار أوقات الفراغ.
يوجد على الموقع  norrkoping.seمعلومات ألولياء األمور عن فيروس كورونا .يمكنك قراءة هنا مثالً ما
ينطبق على رسوم رعاية األطفال.
www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset/har-du-barn-inorrkopings-forskola-skola.html
شكرا جزيال لتفهمك ومساعدتك!
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