
 

 

 

 

 

 Camp Grosvadمعلومات إلى أولیاء األمور قبل مخیم 
استنادًا إلى توصیات ھیئة الصحة العامة   Camp Grosvad 2020یتم تنظیم مخیم 

)Folkhälsomyndigheten  وقد تم تھیئتھ لیتناسب مع الوضع الحالي. ومن المھم أن یكون أولیاء ،(
 المستجدات بشأن ما ھو ساٍر لھذا العام.األمور مطلعین على آخر 

). حیث یتم إلغاء  covid-19(  19-سیكون مختلفًا إلى حد ما بسبب فیروس كورونا المستجد ومرض كوفید 2020یبدوا أن صیف 
العدید من األنشطة وتضطر وجھات الرحالت إلى البقاء مغلقة. وبناء على توصیات ھیئة الصحة العامة  

)Folkhälsomyndigheten بمواصلة األنشطة في الھواء الطلق لألطفال والشباب، ستقوم بلدیة فینسبونغ بتنظیم مخیم (Camp 
Grosvad ولكي یكون المخیم آمنًا قدر اإلمكان لقادتنا وألطفالنا ولشبابنا، فمن المھم أن نساعد بعضنا البعض وأن نتبع التوصیات .

 القائمة. 

 Camp Grosvadتدابیر مخیم 

 أقل من األطفال ومجموعات أصغرعدد 

عددًا أقل من األطفال ھذا العام وسیقسمھم إلى مجموعات أصغر للحد من خطر العدوى. وستكون    Camp Grosvadسیستقبل مخیم 
 ھناك مجموعات أصغر من األطفال مما كانت علیھ في السنوات السابقة، وسیكون لكل مجموعة نقاط تجمع مختلفة.  

 شخًصا في كل مرة 50في الھواء الطلق وبحد أقصى  المزید من األنشطة

بجلب المالبس التي تناسب الطقس معھم.  في الھواء الطلق قدر اإلمكان، لذلك من المھم أن یقوم األطفال ستقام األنشطة ھذا العام  
، فإنھ یكون ھناك دائًما aluceumاللعب في القاعة الریاضیة وعندما نقوم بأنشطة داخلیة، مثل البولینغ أو لعبة القناني الخشبیة أو

مجموعة واحدة فقط في كل مرة ونحن ال تتجاوز الحد األقصى لعدد األشخاص المسموح بتواجدھم في نفس المكان في نفس الوقت  
 شخًصا.   50وھو 

 تقدیم الغداء

ال بدًال من ذلك، لمزید من النظافة وتجنب  في السنوات السابقة كان لدینا بوفیھ للغداء، ولكن ھذا العام سوف نقوم بتقدیم الطعام لألطف
 االزدحام.  

باإلضافة إلى ھذه التدابیر، یجب أن یكون الطفل/المشارك في المخیم بصحة جیدة وال یكون لدیھ أي أعراض مرضیة لكي یتمكن من 
. وسیتم إرسال األطفال الذین یأتون إلى االجتماع الجماعي وھم مرضى أو الذین یمرضون  Camp Grosvadالمشاركة في مخیم 

 خالل النھار إلى منازلھم.  

 ستتأكد بلدیة فینسبونغ من إتاحة اإلمكانیة لغسل الیدین بالماء والصابون.كما 

 معلومات عملیة 

 . Camp Grosvadیمكنك ھنا العثور على المعلومات العملیة التي األشخاص الذین قاموا بتسجیل طفل أو أكثر في مخیم 

 . 15الساعة  إلى  10مفتوح من االثنین إلى الخمیس، من الساعة  Camp Grosvadإن مخیم  •
الریاضي في الساعة   Grosvadمبنى كل مجموعة في نقاط مختلفة مخصصة لتجمع المجموعات، في كل یوم، تجتمع  •

10.00 . 



 

كل یوم. ویتم اإلبالغ عما إذا كان الطفل یُعاني من أي حساسیة عند  O’Learysیتناول طفلك وجبة غداء مجانیة في   •
 التسجیل. 

 بتنظیم األنشطة لجمیع األطفال، لذلك تحتاج إلى حزم مالبس السباحة الخاصة بك.   Medleyم  وفي یوم واحد في األسبوع، سیقو  •
 سنعلمك قبل ذلك بوقت كاٍف.   - Camp Grosvadعندما نقوم برحالت خارج فینسبونغ، فقد یتم تعدیل أوقات مخیم  •
طقم مالبس إضافي، زجاجة میاه، وكریم   من الجید أن یكون معك في الحقیبة دائًما: منشفة، مالبس السباحة، مالبس المطر، •

 الوقایة من الشمس. 
 تأكد من ارتداء طفلك لمالبس فضفاضة ووضع طقم مالبس إضافي في حقیبتھ. •
 .Camp Grosvadھناك حظر على إحضار المكسرات وتناولھا خالل فترة مخیم  •
 . Camp Grosvadنحن لسنا مسؤولین عن األشیاء التي یتم فقدانھا أثناء التواجد في مخیم  •

ملحوظة! تأكد من التحقق من األسابیع التي یكون طفلك مسجًال في المخیم خاللھا والتي یتم ذكرھا في رسالة التأكید اإللكترونیة ألننا 
 غیر قادرین على استقبال األطفال غیر المسجلین.

 وعلى الخریطة یمكنك رؤیة نقاط التجمع للمجموعات المختلفة.  

 

 

 

  



 

 )! Folkhälsomyndighetenاتبع توصیات ھیئة الصحة العامة (  –معًا نبطئ انتشار العدوى 

 ثانیة على األقل  30لمدة  -اغسل یدیك  •
 طبق قاعدة المترین بقدر ما تستطیع. -حافظ على المسافة  •
ابق في المنزل إذا كنت مریًضا! من المھم أن یبقى طفلك في المنزل إذا كان الطفل مریًضا. إذا كان ولي األمر مریًضا، فقد   •

، ولكن یجب على ولي األمر البقاء في  Camp Grosvadال یزال بإمكان الطفل الذي ھو بصحة جیدة الحضور بمخیم 
 أو القدوم ألخذه منھ. األعراض الشائعة:  المنزل وال یُسمح لھ بتوصیل طفلھ إلى المخیم 

o الحمى 
o  السعال 
o  الرشح/الزكام/سیالن األنف 
o  التھاب الحلق 

 

 ابق على اطالع على آخر المستجدات 

 finspang.se/campgrosvadعلى الموقع اإللكتروني:  Camp Grosvadاقرأ المزید عن مخیم 

 finspang.se/coronavirusetیمكنك قراءة المزید عن فیروس كورونا على الموقع اإللكتروني الخاص ببلدیة فینسبونغ: 

 ارات إذا كان لدیكم أسئلة أو استفس 

، یمكنك االتصال بقائدنا الرئیسي مالین فریتیوفسون أو مطور أنشطة  Camp Grosvadإذا كان لدیكم أسئلة أو استفسارات حول مخیم 
 الترفیھ فریدریك فرانزین.  

 مالین فریتیوفسون
60  03  084 - 072 

pang.semalin.fritiofsson@fins 

 فریدریك فرانزین
45  850 -  0122 

fredrik.franzen@finspang.se 

 

 ، ونحن نتطلع إلى مقابلتكم ونأمل أن تستمتعوا بوقتكم معنا كما سنستمتع نحن أیًضا بوقتنا معكم! Camp Grosvadأھًال وسھًال بكم في مخیم  

 خالص تحیاتنا، مع 

 Camp Grosvadالعاملون في مخیم 

https://finspang.se/campgrosvad
https://finspang.se/coronaviruset
mailto:malin.fritiofsson@finspang.se
mailto:fredrik.franzen@finspang.se

