
مدرسة السباحة   2020   
 
 

االنضمام مجاني وھناك عدد محدود من األماكن والذي 
 یأتي أوالً ، یخدم أوالً 

 
  

دروس السباحة مع     
 

15-6یقدم بلدیة لیسیبو ھذا الصیف مدرسة السباحة لألعمار   
. Kosta Bad & Camping  مدرسة السباحة في مسبح ساخن في تجري  

 
دقیقة 30أطفال كحد أقصى لكل مجموعة. یستمر كل درس لمدة  10یتم تنظیم دروس السباحة للحد لتقلیل االزدحام.   

 

. 12-10، الساعة.  26و  25مدرسة السباحة خالل األسبوع    
4و  3) یسبح الخطوتین 6/  18-6/  15( 25األسبوع   

2و  1الخطوتین یسبح ) 6/  26-6/  22( 26مالحظة! األسبوع   
 

 مجموعاتنا
: لیس لدیھم عادة مائیة1الخطوة   
: لدیھم عادة مائیة ، یغمسون رؤوسھم ویمكنھم الفقاعة2الخطوة   
: لدیھم أساسیات طریقة السباحة ، ویمكنھم الطفو3الخطوة   
على المعدة أو الظھربطریقة السباحة متر  10: یمكنھم السباحة على األقل 4الخطوة   

 
! مایو 22آخر یوم تسجیل ھو  -التسجیل لمدرسة السباحة   

 
( 070-3304907إذا كان لدیك أسئلة یمكنك مراسلتھا عبر البرید اإللكتروني أو االتصال على  ) anmalan@solvandanssimforening.se :یتم إرسال تسجیل إلى  

 
 االسم األول واألخیر للطفل:

 سنة المیالد:
 مكان اإلقامة:

 أي أسبوع:
: المجموعة التي ترید االشتراك فیھا   

 اسم الوالد المسؤول وھاتفھ وعنوان بریده اإللكتروني:
. مایو إذا كنت قد تلقیت مكانًا 29یتجاوز وستتلقى إشعاًرا بالبرید في موعد ال  الحجز ملزم.  

 یتم إعطاء األطفال من بلدیة Lessebo األولویة .
 

 سیحصل كل طفل یذھب إلى مدرسة السباحة على سوار یجب ارتداؤه كل یوم خالل مدرسة السباحة.
. یونیو 1تاریخ التسجیل النھائي  -لحافلة مدرسة السباحة (تنطبق مسؤولیة الوالدین ویجب أن ترافق الطفل)  التسجیل  

  إذا كنت تعیش في Skruv و Lessebo و Hovmantorp یمكنك الوصول من وإلى مدرسة السباحة مجانًا
.ahmedyonis.warsame@lessebo.se  أو إرسال برید إلكتروني إلى 8008317-073قم بالتسجیل في ھاتف أحمد یونس  

 
 االسم األول واألخیر للطفل:

 أي أسبوع:
 مسقط / الصعود للحافالت:

 كم عدد األشخاص الذین سیسافرون بالحافلة:
 أدخل اسم الوالد ورقم الھاتف / عنوان البرید اإللكتروني

 

: األطفال + الكبار المسؤولین في موقع المجموعة نلتقط  
Parkvägen 7 في طریق Björkskolan في مدرسة skruv 

Storgatan في ساریة العلم,موقف السیارات في سیارات األجرة نحو Kvarndammskolan في مدرسة Hovmantorp 
Herrgårdsgatan 9 في الملعب العشب بعد مبنى قاعة الطعام Bikupan في مدرسة Lessebo 

. یونیو 1نقوم بتكییف الحافالت حسب عدد المشاركین. سیتم اإلعالن عن ساعات الحافالت بعد   

 
Covid-19 

 
 إذا كنت بصحة جیدة ، فأنت تشارك في دروس السباحة .

http://www.solvandanssimforening.se/


الخفیفة مثل السعالإذا كنت مریضا ، یجب علیك البقاء في المنزل. ینطبق ھذا أیًضا على األعراض  .  
 فكر في تقیید الحشود ، ابق على مسافة!

 التحفظ على التغییرات المتعلقة بفیروس الكورونا وتوصیات ھیئة الصحة العامة


