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Välkommen till 

fritidshemmen  

Hajen och Valen! 

مرحبا بكم في دور رعاية اطفال المدارس )الفري 

!القسمين هاين وفالينتيدس( في   
 

 

Hajens telefonnummer: 240466  

240466رقم الهاتف االرضي لقسم هاين:    

 Hajens mobil: 070/2439263 
       0702439263رقم الموبايل:

 

 Valens telefonnummer: 240465  
240465رقم الهاتف االرضي لقسم فالين :   

 Valens mobil: 070/2209218 
0702209218:  رقم الموبايل  

Venhaga förskola avd. Gröna Bläckfisken: 240474, 070/287 18 79 

,  240474:  رونا بالك فيسكيني مدرسة فين هوغا للقسم غللصف التحضيري ف ورقم الموبايل الرقم االرضي

0702871879 

 

Hej alla barn och föräldrar! 



 

 مرحبا باالطفال وبأولياءاالمور

 Barnen får vara på fritidshemmen under den tid föräldrarna arbetar eller går i 

skola. Föräldrar ska hämta sitt barn direkt efter jobbet eller sin skola. 

  يسمح لالطفال ان يداوموا في الفري تيدس فقط خالل االوقات التي يداوم فيها اولياء االمور في

 اعمالهم.                                                                 اء استالم ابنائهم فور االنتهاء من مدارسهم اوالمدرسة او العمل وعلى االب

                                                                                                              

Vi som arbetar på fritidshemmen Hajen och Valen är: 

 اسماء العاملين في الفري تيدس في القسمين هاين وفالين: 

Sara Johansson, Förskollärare/fritidspedagog 

حضيري و تربوية في الفري تيدس.سارا يوهانسون . معلمة في الصف الت  

Lise Jensen Nilsson, Fritidspedagog 

فري تيدس .اص تربوي للليسي يينسين نيلسون اختص  

Maria Madsén, Fritidspedagog  

اختصاص تربوي للفري تيدس . ماريا مادسين  

Emma Modig Hedin, Utomhuspedagog 

 ايمما موديغ هيدين تربوية في الباحة اثناء االستراحات 

Jessica Simonsson, fritidsledare 

 ييسيسا سيمونسون مشرفة في الفري تيدس

 

Rektorer: 

: المديرون  

Sören Reichenberger 241143, soren.reichenberger@hultsfred.se 

, ايميل 241143سورين ريشينبيرغير رقم الهاتف   

soren.reichenberger@hultsfred.se  

 

Rektorsassistent: Monika Engqvist 240462, monika.engqvist@hultsfred.se  

ايميل   240462المديرة المساعدة مونيكا اينغكفيست رقم الهاتف   

mailto:soren.reichenberger@hultsfred.se
mailto:soren.reichenberger@hultsfred.se


 

monika.engqvist@hultsfred.se 

 

Information: 

 معلومات :

 Lämna in ett schema med föräldrars arbetstider/skoltider på och barnets 

fritidstider. Schemat som ni ska fylla i får ni av fritids personal. Det är viktigt 

att ni följer de tiderna. Meddela oss varje gång om ni föräldrar blir försenade 

eller behöver ändra barnets tider.  

 وكذلك اوقات دوام االطفال في  في المدرسة او العمل يجب ان يسلم الينا برنامج دوام اولياء االمور

الفري تيدس . تستطيعون الحصول على استمارة مواعيد الدوام المذكورة اعاله من العاملين في الفري 

تيدس. من المهم االلتزام بالمواعيد المسلمة الينا. يجب اخبارنا فورا في حال تأخر اولياء االمور عن 

ال وكذلك في حال اي تعديل في برنامج الدوام .                                           تسليم او استالم االطف   

 

 Ni föräldrar ska också meddela fritids om barnet är sjukt, ledigt, går hem själv, 

bli hämtad av någon annan än föräldrarna eller ska följa med en kompis 

hem. Ej muntligt genom barnet.  

  يجب على اولياء االمور اخبارنا في حالة مرض الطفل او التغيب الي سبب كان او ذهاب الطفل لوحده

الى البيت او استالم الطفل من قبل اي شخص اخر غير وليي االمر او في حال الرغبة بان يرافق 

يذهب الى بيت صديقه! بل على ولي الطفل احد زمالئه الى بيته وال يقبل ان يخبرنا الطفل بنفسه انه س

 االمر اخبارنا بذلك.                                                                               

 

 Vid lov från skolan skickar vi alltid hem en lapp där ni ska fylla i barnets 

schematider som det ska vara på fritids. 

 تعطيل المدرسة نرسل اليكم منشور بذلك حتى تملؤوا االستمارة المرسلة اليكم الخبارنا فيما  في ايام

  اذا سيداوم طفلكم في الفري تيدس خالل العطلة المدرسية ام ال.                                      

 

Kläder: 



 

 المالبس:

 Det är viktigt att barnet har kläder som passar vädret, så det kan hålla sig 

varmt och torrt då vi ofta går ut på fritids.  

 تيدس الفري خارج نمشي ما غالبا الننا البارد الجو مع تتناسب بحيث الطفل بمالبس االهتمام المهم من 

.                                        البارد او المثلج او الماطر الجو تالئم ان يجب والمالبس  

På vintern kan det vara mycket kallt och då måste barnet ha termobyxor, 

vinterjacka, (eller overall) mössa, varma vantar och varma kängor på sig. 

 افارول او السميك والمعطف المبطن الثلج بنطال ارتداء يجب لذا الشتاء فصل في قارس البرد يكون

.                                                              مناسب شتوي وبوط وكفوف صوفية وقبعة  

                                                                                                   

 Barnen ska ha extrakläder med sig till fritids om de blöter ner sig. 

 يجب اصطحاب مالبس بدل اضافية لالطفال في الفري تيدس 

 

 

 Då barnen ofta pysslar och målar på fritids kan det hända att de får färg på 

sina kläder (även om de använder förkläde). Därför är det bra om barnen har 

kläder på sig som de inte är så rädda om då de är på fritids. 

  حتى وان ارتدى الطفل المريولة فانه معرض الن يصبغ مالبسه بااللوان التي يلون بها في الفري

س يمكن ان ان يخشى من تيدس , فيطلب من اولياء االمر عدم الباس االطفال مالبس جديدة او مالب

ك.                                                                                 صبغها وما الى ذل  

      

 Kontaktuppgifer 

 معلومات التواصل 

Det är mycket viktigt för barnens säkerhet skull att vi på fritids/skolan har era 

telefonnummer så personalen kan ringa er om det behövs.  

من المهم جدا ومن اجل مصلحتكم ان يسلم الينا ارقام هواتفكم بحيث نستطيع االتصال بكم فور حصول 

                                                                      اي طارئ كان.               



 

 

 Hämtning 

 االستالم 

När ni hämtar hem era barn är det mycket viktigt att ni berättar för 

personalen på fritids att ni tar med ert barn hem. 

ستلمت طفلك من عندنا قبل مغادرتكم للفري تيدس حتى من المهم جدا اخبار العاملين في الفري تيدس انك ا

 ننتبه انكم استلمتم الطفل .                                                            

                      

Vid sjukdom: 

المرض: ةفي حال  

 Om barnet har kräkts ska det stanna hemma minst 48 timmar efter sista 

gången det har kräkts eller haft diarré, för att det inte ska smitta till andra. 

Denna regel gäller på fritids och skolan. 

ساعة  48لمدة  لفري تيدس او المدرسة في حالة التقيؤ وذلك يجب على االهل عدم احضار الطفل الى ا

طبق ايضا على الطفل المصاب باالسهال وذلك اجراء تبدأ من اخر تقيء تقيأه الطفل , نفس المبدأ ي

احترازي خشية انتقال العدوى لطفل اخر  تلك القاعدة تطبق في المدارس والفري تيدس على حد 

                                                                                                   سواء.  

 Barn med feber eller infektion ska inte lämnas till fritids och skolan.  

 .على التلميذ التزام المنزل في حالة ارتفاع الحرارة وايضا اواصابة الطفل بمرض معدي    

     

Allergier: 

 التحسس:

 På fritids/skolan får man inte ta med nötter, mandel och jordnötter. 

  بانواعها من فستق وجوز ولوز...الخ الى المدرسة او الفري تيدس.يمنع اصطحاب المكسرات   

 



 

 Några barn och personal på fritids/skolan är mycket allergiska mot pälsdjur. 

Barnen får inte använda samma kläder på fritids/skolan som vid t.ex. ridning 

eller om de varit i en ladugård. Barnen måste duscha och tvättar håret efter att 

de varit i t.ex. stallet.  

  الحيوانات لذا يمنع االطفال من ارتداء مالبس العديد من العاملين واالطفال لديهم حساسية كبيرة من وبر

مصنوعة من جلود عليها وبرحيوانات , ايضا على االطفال االستحمام قبل الذهاب الى الفري تيدس او 

وا الخيل وما الى ذلك طتلمدرسة في اسطبل للحيوانات او امالمدرسة في حال كانوا قبيل قدومهم الى ا

ات.                                                    من اماكن يمكن ان تحوي وبر حيوان  

 

 

 Vi använder inte parfymer på fritids och i skolan eftersom flera har 

astma. 

  العديد من العاملين او االطفال لديهم مرض الربو لذا يمنع منعا باتا التعطر او التطيب باي نوع من

 انواع العطوروالكالونيا في المدرسة والفري تيدس .                                                     

Tystnadsplikt: 

 واجب التزام السرية:

 Vi som arbetar på fritids/skolan har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte 

berättar något om er eller ert barn till andra människor. 

  نحن العاملين في المدرسة والفري تيدس لدينا واجب السرية وذلك يعني اننا الننقل اي خبر اومعلومة

 عنكم او عن اطفالكم الي شخص كان.                                                        

Uppsägningstid  

                                                                                                                      مهلة االلغاء    

 På alla fritidsplatser är det två månaders uppsägningstid. Under den tiden får 

ni föräldrar betala avgift. (Förutom om ni läser på SFI).  Vill man säga upp 

fritidsplatsen ska man lämna in en blankett som ni får av fritids personal. 



 

 ولي االمر فصل  ةفي جميع مراكز الفري تيدس في السويد يطبق قانون االعالم المسبق في حال رغب

ى بالنسبة ويجب اعالمنا قبل شهرين بذلك على ان تدفع رسوم الشهرين حتمن الفري تيدس  هطفل

, ففي حال الرغبة بفصل الطفل من الفري تيدس يجب طلب ملئ للوالدين الدارسين في االسفي 

                                                          استمارة بذلك يمكن الحصول عليها من عندنا . 

 


