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من تشرين  29تى ح 27قترة  من JHLخدمات البلدية اثناء االضراب الخاص بـ 

 الثاني

 المدارس والروضات

  تقوم سبسبب اإلضراب فإن الروضات والنشاطات الصباحية والمسائية

 .بعملها بشكل محدود

  يتم استقبال األطفال في الروضات والنشاطات الصباحية والمسائية حسب

 .لين هناكووفق نظام عدد العام

  على األهالي األخذ بعين االعتبار بأن دوام الروضات ربما يكون محدود

 .التعامل وفق ذلك يجبو

 روضة اذا كان هناك عدم ارسال الطفل إلى ال نفضل أثناء اإلضراب

هذه ).  في البيت والبلدية سوف تخصم المدفوعات المستحقة ئهمكانية لبقاإ

 (Wilma  المعلومات مذكورة في صفحة

 والمعاهد عليهم تأمين  اتوضات والمدارس األساسية والثانويطالب الر 

 الوجبات الغذائية أثناء اإلضراب. 

  من األفضل للطالب تناول وجبة صباحية دسمة في البيت وذلك ألن

النهارية اثناء االضراب  ةوالمدارس ال تستطيع تامين الوجب الروضات

 . وخاصة هناك صعوبة لمن دوامهم طويل

  طبيعي) ال يوجد  سيكون اليومية ) الخاصة ( العملروضات لافي

 ( اضراب

  انتهاء اإلضرابلوائح الطعام سوف تتأثر حتى ما بعد. 

 حركة المواصالت

 54, 53 ,51 , 50 , 36 , 30, 3 الباصات التابعة ل فولي وارقامها  ,

55 ,55A ,56  ,58 

 .ال تعمل أثناء اإلضراب من األربعاء حتى الجمعة سوف



  سوف يعمل اوقات اضافة بسبب الكثافة ولكن لن يكون هناك  1الخط رقم

 .اوقات اضافيه باتجاه الميناء

 تالمكتبا

 من تشرين الثاني ٢٩حتي  ٢٧مغلقة من ستكون   ةالمكتبات القريب. 

 هرفين سالو و البوينن و نومي و باتينين و فاسارمكي و ولي   مكتبات

 .ماريا تعمل بشكل طبيعي

 المكتبة الرئيسية تعمل األربعاء والخميس ولكن الجمعة ستكون مغلقة. 

 خدمات الشباب

  الشباب مغلقة مراكزكل 

 مل مركز الشبابيع Vimma نشاطات الفنية تم إلغاؤهاالبشكل محدود و . 

 التالية تعمل بشكل نظامي  الحدائق العامة 

Seikkailupuisto, Skeittihalli Cube, Auran Panimo ja 

NuortenTurku/Ohjaamo 

 المراكز الرياضية

 هي كز المغلقة المرا 

Impivaaran jäähalli ja jalkapallohalli, Varissuon jäähalli ja 

Petreliuksen uimahalli 

 المراكز المفتوحة بشكل أستثنائي هي 

Kupittaan urheiluhallissa, Paattisten allastilassa ja 

Impivaaran uimahallissa. 

  الصحية الشؤون االجتماعية والرعاية

  الشؤون االجتماعية والرعاية  مكاتببسبب االضراب فأن جزء من

 .  الصحية يبقى دون اتفاق

 

 


