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معلومات حول التغييرات التي تم التخطيط لها بشأن الروضات في Hovmantorp
لقد ارتفع عدد األطفال خالل العامين المنصرمين في روضات هوفمانتورب بشكل سريع .نرغب في هذه الرسالة بإبالغكم بالتغييرات
التي خططنا لها في هذا الخصوص.
خالل فترة العامين هذه تم افتتاح أقساما ّ مؤقتة للروضات في مبان مؤقتة وذلك في روضتي  Askungenو Prästkragen
واآلن أقساما مؤقتة في روضة  Kvarndammskolanلألطفال الذين تبلغ أعمارهم  5سنوات .لقد افتتحنا هذه األقسام المؤقتة
لتلبية الحاجة لوجود أماكن شاغرة في الروضات لألطفال في المدينة.
لقد انتهينا في نهاية شهر نيسان /أبريل من ترميم وتوسيع روضة  Askungenبحيث تم توسيعها بإضافة العديد من األقسام .لقد
أصبحت الروضة مهيأة الستقبال ما مجموعه  90طفال تقريبا.
اكتمال أعمال البناء هذه تعني بأنه وفي المستقبل القريب ستحدث تغييرات على الروضات في المدينة كي نتمكن من ترك المباني
المؤقتة التي نستخدمها.
باإلضافة إلى ما سبق ذكره ،فإن الجهة المسؤولة عن الروضة الخاصة " "Kunskapsförskolanتخطط الفتتاح روضة جديدة
في المدينة لتتسع لحوالي  100طفل بحلول صيف عام  .2022هذا يعني بأن األماكن الشاغرة لألطفال في الروضات في
هوفمانتورب ستزيد ،وبالتالي ستلبي االحتياجات المتمثلة في ازدياد عدد األطفال المتوقّع استنادا إلى استراتيجية البلدية ليصل عدد
سكانها إلى  10000نسمة.
خالل الـ  14شهرا القادمة سيكون هناك عدد من التغييرات ،سواء من ناحية االنتقال من المباني المؤقتة أو من ناحية االستمرار في
العمل على تكييف عدد األماكن الشاغرة لألطفال مع عدد األطفال في المدينة.

التغييرات التي ستحدث في المستقبل القريب والتي تم إقرارها هي كما يلي:
صيف 2021
•

ستنتقل روضة  Tuvanإلى .Askungen
ستنتقل روضة  ، Tuvanاألطفال والموظفون ،إلى المبنى الجديد في روضة  . Askungenسيحدث هذا قبل
الصيف حتى تتمكن الروضة من بدء نشاطها في المبنى الجديد في آب /أغسطس .سيقوم المدير/ة والموظفون
بإبالغكم بمزيد من التفاصيل بخصوص الجدول الزمني المتعلق باالنتقال.

•

مبنى روضة  Tuvanسيصبح لألطفال الذين تبلغ أعمارهم  5سنوات
سيتم نقل الروضة التي هي لألطفال الذين تبلغ أعمارهم  5سنوات والمتواجدة حاليا في المبنى المؤقت في
 Kvarndamsskolanإلى مبنى  .Tuvanمن خالل هذا الحل لن يعُد هناك حاجة الستخدام المباني المؤقتة
في  ، Kvarndammskolanكما وأن هذه الخطوة ينطوي عليها حصول روضة األطفال الذين تبلغ أعمارهم
 5سنوات على مبنى يمكن استخدامه على المدى الطويل في المدينة على عكس المبنى المؤقت .لن يتأثر األطفال
المتواجدين حاليا في الروضة بهذه الخطوة ألنهم في هذا العمر أي عمر  5سنوات سيبدأون بارتياد مدرسة
 ،Kvarndammskolanكما وأن األطفال الذين سيصبحون في سن الخامسة سينتقلون مباشرة إلى روضة
.Tuvan

•

سيتم استخدام روضة  Prästkragenلألطفال الذين سيكونون في الروضة خالل صيف هذا العام أي صيف
.2021

•

ستتم إزالة المبنى المؤقت الموجود بجانب روضة  Prästkragenخالل فصل الخريف.
لم يتم التخطيط لوجود أي روضة وأطفال حاليا في المبنى المؤقت المذكور .لم يتم حتى هذه اللحظة تحديد تاريخ
إزالة هذا المبنى.

2021/05/05
•

لن يتم استقبال أي أطفال جدد في روضة  Myranخالل الفترة المتبقية من عام . 2021
في العام المقبل سيكون هناك فقط قسمان مفتوحان لألطفال المتبقين .سيتم استقبال جميع األطفال الجديد الذين
تتراوح أعمارهم بين  4-0سنوات في المدينة في روضتي  Prästkragenو  .Askungenهذا ألنه تم
اتخاذ قرار بنقل روضة  Myranإلى روضة  Prästkragenخالل صيف عام  ، 2022انظر أدناه.

لقد تم اتخاذ القرار التالي:
صيف 2022
•

نقل روضة  Myranبأطفالها المتبقين فيها إلى روضة .Prästkragen
إذا تم افتتاح روضة األطفال الجديدة  ،Kunskapsförskolanالمذكورة أعاله ،في صيف عام  ، 2022فسيتم نقل
روضة  Myranإلى روضة . Prästkragen
لقد تقدمت روضة  Kunskapsförskolanاآلن بطلب للحصول على تصريح بناء ،في حال تم بناء هذه الروضة
الجديدة وعندما يتم افتتاحها سيكون بإمكاننا تنفيذ قرار إغالق روضة  Myranبحسب ما هو مخطط له .يعتمد قرار
اإلغالق هذا بشكل كامل على افتتاح روضة  .Kunskapsförskolanإذا اختارت روضة Kunskapsförskolan
إلغاء خطتها بالبناء ،فسيتم إعادة النظر في قرار اإلغالق هذا.

يجري العمل اآلن على التخطيط للخطوات المختلفة التي سنقوم بها فيما يتعلق باالنتقال بهدف أن تتم جميع الخطوات
بسالسة قدر اإلمكان وبحيث يكون تأثيرها تأثيرا طفيفا ُ قدر اإلمكان .سيقوم المدير/ة بتزويدكم بالمزيد من المعلومات
صلة بصفتكم أولياء أمور .هذه المعلومات ستتمحور حول مواعيد إجراء النقل وكيفية تنفيذه .
المف ّ

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