


موارد مفيدة

قم بزيارة www.shropshire.gov.uk/HAF لتسجيل االشتراك في النشرة 

اإلخبارية اإللكترونية لبرنامج أغذية العطالت وأنشطتها.

ستتلقى أهم النصائح المفيدة، والموارد المجانية، وكذلك روابط الخدمات 

والفرص المحلية.

 االتصال بنا:

 HAF.programme@shropshire.gov.uk 

@ShropFamilyInfo, #HAFSHROPSHIRE, #HAF2022 

 www.facebook.com/shropshireFamilyInfo

تتم إتاحة هذه الفرصة كجزء من البرنامج الحكومي "أغذية العطالت وأنشطتها" )HAF( الذي يتم 

تقديمه في جميع أنحاء مقاطعة شروبشاير خالل الفترة من عام 2021 إىل عام 2024. قم بزيارة 

الموقع اإللكتروني للحكومة للحصول عىل المزيد من المعلومات حول هذا البرنامج الوطني. 

ال يتحمل مجلس مقاطعة شروبشاير أيه مسؤولية عن المحتوى 
الموجود عىل مواقع األطراف الخارجية التي نقدم روابط لها )عىل 

الرغم من أن جميع الروابط ُمقدَّمة بحسن نية(. يتم تقديم 

جميع األنشطة الُمدرجة من ِقبل مؤسسات احترافية تقدم 

برامج ممتازة عالية الجودة. 

تطبِّق جميع هذه المؤسسات سياسات الحماية، 

وتقييمات المخاطر، والتأمين، ومتطلب 

شهادات فحص السوابق الجنائية، كما أنها تتبع 

اإلرشادات الحكومية المتعلقة بكوفيد-19.

H o l i d a y  A c t i v i t i e s  a n d  F o o d

 www.shropshire.gov.uk/HAF



احجز

اآلن 

الغذاء والمتعة خالل عطالت الشتاء في شروبشاير

من 19 إىل 23 ديسمبر 2022
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متعة عطالت الشتاء في شروبشاير

استمتع مع أصدقائك، وتعلَّم مهارات جديدة، واكتسب الثقة، وشارك 

في األنشطة!

يتعاون مجلس مقاطعة شروبشاير مع المدارس المحلية والمنظمات 

التطوعية والمجتمعية ومقدمي رعاية األطفال من أجل إطالق برنامج 

عطالت مثير خالل هذا الشتاء، وهو برنامج أغذية العطالت وأنشطتها 

)HAF( في شروبشاير.

شارك في الرياضات والفنون والطهي ومدارس الغابات والعديد من 

األنشطة الترفيهية التي تُقام في جميع أنحاء المقاطعة. سيتم تقديم 

وجبات ُمغذية مجانية في كل جلسة.

تُتاح أماكن مجانية في البرنامج لألطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم 

ما بين 4 أعوام )الذين هم في مرحلة التعليم األساسي أو ما يعادلها( 
حتى 16 عاًما ممن يحق لهم الحصول عىل وجبات مدرسية مجانية 

متعلقة بالمزايا. 

ويُتاح عدد محدود من األماكن المجانية لألطفال والشباب الذين ال 

يتلقون وجبات مدرسية مجانية متعلقة بالمزايا ولكنهم يستوفون معيار 

أهلية أوسع نطاًقا )انظر www.shropshire.gov.uk.haf / وراسل البريد 

اإللكتروني HAF.programme@shropshire .gov.uk للحصول عىل 

المزيد من التفاصيل(.



كيفية الحجز

بعد تلقي التعقيبات حول نظام الحجز المركزي لبرنامج أغذية العطالت وأنشطتها 

المستخدم خالل فصل الصيف، فسوف يتم إجراء جميع حجوزات عطالت الشتاء/عيد 

الميالد مباشرًة مع المؤسسات التي تدير نوادي العطالت. ونحن نعتذر عن أي إزعاج قد 

يسببه لكم هذا األمر. 

ما الذي يتعين عليك القيام به: 

استخدم دليل "ماذا يحدث" اإللكتروني للعثور عىل نادي العطالت المناسب . 1

لطفلك/أطفالك. سترسل إليك مدرسة طفلك/أطفالك نسخ إلكترونية من هذا 

 .www.shropshire.gov.uk.haf :الدليل والتي تُتاح أيًضا عىل

احجز في أي نشاط عن طريق االتصال مباشرًة بالمؤسسة التي تدير نادي العطالت . 2

باستخدام تفاصيل االتصال الموجودة في هذا الدليل. 

عند إجراء الحجز، يُرجى ذكر رمز برنامج أغذية العطالت وأنشطتها الفريد الخاص بك . 	

)انظر المربع أدناه(.

إذا كان لدى طفلك/أطفالك إعاقات واحتياجات تعليمية خاصة )SEND( أو كان . 4

يتلقى/كانوا يتلقون أي مساعدة إضافية في المدرسة، فُيرجى - قبل الحجز في 

النشاط - االتصال بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/أطفالك. 

إذا كانت لديك أية استفسارات حول حجزك أو األنشطة المتاحة، يُرجى االتصال . 	

مباشرًة بالمؤسسة التي تدير نادي العطالت.

إذا لم تكن تتلقى الوجبات المدرسية المجانية المتعلقة بالمزايا، ولكنك تستوفي . 6

األهلية األوسع نطاًقا لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت وأنشطتها وقد تمت 

 إحالتك إليه من ِقبل أحد المهنيين، فُيرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إىل 

HAF.programme@shropshire.gov.uk للحصول عىل المزيد من المعلومات. 

الرمز الفريد الخاص بك هو:

يمنح الرمز الفريد طفلك/أطفالك حق حضور 4 

جلسات في نشاط عطالت مجاني في شروبشاير 

خالل األسبوع الممتد من 19 إىل 	2 ديسمبر 2022. 

يُرجى عدم استخدام هذا الرمز لحجز أكثر من 4 

جلسات نشاط أو للحجز في برامج متعددة للنشاط 

تتم في نفس الوقت لدى مزودين مختلفين. يكون 

هذا الرمز خاص بمدرسة طفلك/أطفالك وال 

يمكن نقل ملكيته إىل أطفال آخرين.


