
 از والدین دعوت می گردد
 
 جلسه اطالع رسانی و گفتگو در مورد محل استقرار كودكستانها ها و و مدارس
 
 شهرداری ورمدی به یک نشست اطالعاتی و گفتگوی مربوط به محل استقرار كودكستان ها / مدارس دعوت می کند.
 این جلسه دیجیتال است و در تاریخ 29 سپتامبر ساعت 18:00 دایر میگردد
 
 پیش زمینه محل زندگی مشترک این است که در مدارس و كودكستانهای شهرداری تعداد زیادی جای خالی وجود دارد
 .و نیاز به ساده سازی است، زیرا بسیاری از مکان هایی که اکنون استفاده می شود برای کودکان بهترین نیست
 
 دفتر آموزش مأموریت دارد برخی از مدارس و كودكستانها های شهرداری ورمدو را با هم یك جا نماید
 
 فضای مناسب و کیفیت باال
 
 هدف این است که افزایش امکان ارائه مکان های مناسب که می تواند به ایجاد از نظر آموزشی و مالی کمک کند
 این تغییر در طوالنی مدت منجر به این خواهد شد که واحدهای .Värmdö واحدهای كودكستان و مدرسه پایدار در
 باقیمانده بهترین شرایط ممکن را برای حفظ کیفیت و خدمات باال داشته باشند و همچنین زمینه های خوبی برای
 .یادگیری و رشد در کودکان ما ایجاد کنند
 این پیشنهاد در کمیته آموزش در ماه اکتبر ، در هیئت مدیره شهرداری در 28 اکتبر و در شورای شهرداری در
 .دسامبر برای تصمیم گیری است. این تغییرات در رابطه با شروع مكاتب در آگوست 2021 انجام میگردد
 
 
 محله های فقیرنشین و مهد کودک های مبتال
 
 Kotten ، Minimunkis ، Lokatten ، Blåsippan ، Blomkulan این پیشنهاد مربوط به پیش دبستانی های
، Åkerlyckan و Farstaborg است. از این تعداد ، Åkerlyckan و Blåsippan برای توسعه مکان ها و 
 عملیات فعلی مورد تحقیق قرار خواهند گرفت
 
Kotten كًال انتقال مي شود در كودكستان  
Fågelvik.به کودکان مینی مونکیس پیشنهاد می شود که به كودكستان مونک مورا بروند ، به کودکان لوکاتن مکانی 
 در پیش دبستانی هاگولتا پیشنهاد می شود. پیش دبستانی در فارسابورگ موقتًا در انتظار پیش دبستانی جدید در
 .شارلوتندال است که از اوایل سال 2021 آماده خواهد شد
 
 منتقل كند. برای ایجاد این Ekedal تعطیل شود و معطعلمین خود را به Munkmoraskolan پیشنهاد می شود كه
 منتقل شده است. فرصتهای سایر فعالیتهای مهم Kvarnberget به Ekedal امکان ، مطعلمین صنف چهار از
 .باید بررسی شود Munkmoraskolan اجتماعی در محل
 
 در آگوست 2022 اجرا می شود Blåsippan تغییرات
 
 
 جلسه اطالعات و گفتگو 29 سپتامبر



 شهرداری ورمدی از والدین در یک نشست اطالعاتی و گفتگوی دیجیتال در تاریخ 29 سپتامبر ساعت 18 هنگامی
 که پیشنهاد ارائه می شود ، استقبال می کند. در این صورت امکان پرسیدن سوال از طریق عملکرد گپ وجود خواهد
 .داشت. پیوند به جلسه جداگانه ارسال می شود
 
 شرکت کنندگان از شهرداری ورمدی ، پیتر برگستروم ، رئیس آموزش ، سیسیلیا لیندبرگ ، رئیس کمیته آموزش ، فردریک
 اسنیبگرگ ، نایب رئیس کمیته آموزش ، اینگماری الگن ، مدیر پیش دبستانی ، ماتس لوندستروم ، رئیس مدرسه و مجری اریک
 .سننر ، رئیس بخش مدیریت و کیفیت هستند
 
 


