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تقوم البلد ّية بتوزيع وجبات غداء على األطفال والشبان والشابات الذين يتابعون دراستهم عن بعد في المرحلة التمهيدية وفي مرحلة
التعليم األساسي
تبدأ مدينة فانتا اعتباراً من تاريخ  4 .2بتوزيع وجبات غداء على أطفال المرحلة التمهيدية وطالب مرحلة التعليم األساسي الذين يتابعون
دراستهم عن بعد .إن توزيع وجبات الغداء مخصص للعائالت التي تشعر بالحاجة لذلك .يمكن لولي(ة) األمر الحصول على وجبات الغداء
من نقاط التوزيع مرّتين في األسبوع ،يومي الثالثاء والخميس من الساعة  3بعد الظهر ولغاية الساعة  5:30مساءً.
تو ّزع وجبات الغداء في نقاط العمل التالية :ثانوية  ،Sotungin lukioثانوية  ،Tikkurilan lukioثانوية  ،Lumon lukioنقطة عمل فاريا
في طالفي ّكيتييه  ،Varian Talvikkitien toimipisteنقطة عمل فاريا في رالسّيتييه  ،Varian Rälssitien toimipisteثانوية
 ،Vaskivuoren lukioمدرسة  ،Länsimäen kouluمدرسة  ،Aurinkokiven kouluإضافة إلى دار الشبيبة Pähkinärinteen
 ،nuorisotilaناحية النادي المسائي .إن عناوين نقاط التوزيع مدرجة في أسفل الرسالة.
تختلف مكوّ نات وجبات الغداء بشكل يومي ،وال يمكننا مع األسف أخذ أي نظام غذائي خاص بعين االعتبار.
يجب على ولي(ة) األمر أن يعلن ،عند قدومه الستالم وجبة الغداء ،عن إسم دار حضانة الطفل أو عن إسم مدرسة الشاب(ة) .من غير
الضروري إعطاء الخبر مسبقا ً إلى نقاط التوزيع.

نسعى لتنظيم التوزيع بشكل نتفادى من خالله تشكيل طابور .ال تأتي الستالم وجبة الغداء إذا كنت تشكو من

أعراض اإلنفلونزا.

يستمر تقديم وجبة الغداء كالمعتاد للمواظبين على الذهاب إلى الصف التمهيدي أو إلى المدرسة .ال يتم تقديم وجبة غداء ساخنة للذين يتابعون
دراستهم عن بعد ،إذ أن المقصود هنا هو تناول وجبة الطعام في البيت.
نقاط توزيع وجبات الغداء:
ثانوية Sotungin lukio
Sotungintie 19, 01200 Vantaa
ثانوية Tikkurilan lukio
Valkoisenlähteentie 53, 01370 Vantaa
ثانوية Lumon lukio
Urpiaisentie 4, 01600 Vantaa
ثانوية Vaskivuoren lukio
Virtatie 4, 01600 Vantaa
نقطة عمل فاريا في طالفي ّكيتييه Varian Talvikkitien toimipiste
Talvikkitie 119, 01360 Vantaa
سيتييه Varian Rälssitien toimipiste
نقطة عمل فاريا في رال ّ
Rälssitie 13, 01530 Vantaa
مدرسة Länsimäen koulu
Pallastunturintie 27, 01280 Vantaa
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Aurinkokiven koulu مدرسة
Aurinkokivenkuja 1, 01700 Vantaa
 ناحية النادي المسائي،Pähkinärinteen nuorisotila دار الشبيبة
Mantelikuja 4, 01710 Vantaa

