برنامه جديد براى استفاده از كلوب ()Netværkshuset
در حال حاضر تعداد بسیار کمی از كاركنان داوطلب در كلوب فعال هستند و همچنین ما مجبور هستیم احتمال عفونت با کوويد
 19را به ويژه براى كسانى كه در معرض خطر به ابتال به كرونا هستند ،کاهش دهیم .به همین دلیل تصمیم گرفته ايم كه فعالیت
های كلوب را و ساعات كار در آنجا را کاهش دهیم.
از روز دوشنبه  ، 8/24فعالیت ها در زمان های مختلف و مشخصى انجام می شوند ،شما بايد براى مراجعه به كلوب و رسیدگى
به مطلب مورد نظرتان از قبل وقت رزرو كنید .از سه طريق مى توانید وقت رزرو كنید ،با مراجعه به كلوب و نوشتن اسمتان
براى وقت مشخص و يا با فرستادن پیام و يا تماس تلفنى با شماره تلفن ملیا  ،(Melia) 29740575و براى عرب زبانان به
شماره تلفن میسون  ،(Myssoun) 27189629و براى فارسى زبانان به نسرين ( )Nasrinبه شماره تلفن  ،20183428و
براى زبان تیگرينیا به مدهن (  )Medhanبه شماره تلفن .71319437
هنگام كمك درسى ويا راهنمايى و كمك در مورد خاصى در كلوب كه دو فرد مجبور هستند در فاصله نزديك هم قرار گیرند،
بايد حتمأ از ماسك استفاده شود .اگر ماسك در منزل داريد ،به همراه خود به كلوب بیاوريد و در غیر اين صورت در كلوب
ماسك موجود است.
برنامه و ساعت باز بودن كلوب به شرح زير است:
دوشنبه از ساعت  :١٦-١٩تفريح و سرگرمى
سه شنبه از ساعت  :١٥ -١٨کمک درسى و راهنمايی و كمك به موارد خاص
چهارشنبه از ساعت  :١٦-١٩كمک درسى و راهنمايی و كمك به موارد خاص و همچنین سرگرمی
پنجشنبه از ساعت  :١٦-١٩تفريح و سرگرمى
اين اقدامات مطابق با توصیههای اداره بهداشت و با ارتباط با شهرداری گنتافته و شورای پناهندگان دانمارک ،بطور مداوم
ارزيابی و تجديد نظر خواهدشد.
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