TRUNG TÂM GIẢI TRÍ
Cho trẻ em từ 6 đến 9 tuổi (lớp 1 đến lớp 4)

Tại trung tâm giải trí được vui chơi gì?


Trung tâm giải trí có chương trình đa
dạng được đặc trưng của những trò chơi
có sắp xếp hay chơi tự do. Nỗ lực đưa
mọi trò chơi thú vị để đáp ứng cho trẻ em
có cơ hội cho các nhu cầu giải trí và sáng
tạo của các em.


Các hoạt động nội bộ của trung tâm
giải trí, như chương trình hằng ngày,
các chủ đề và sự hợp tác với các đối
tác bên ngoài, phụ thuộc vào tình hình
tại mỗi nơi làm việc. Các trung tâm
giải trí tham gia rộng rãi vào các hoạt
động hợp tác khu phố, như các câu lạc
bộ thể thao, để đa dạng hoá các hoạt
động của trung tâm.



Con em của quý vị học tiếng Băng Đảo qua các trò chơi và chung vui với các bạn cùng
lứa tuổi.



Con em của quý vị làm quen với các bạn cùng lứa tuổi.



Con em của quý vị tham gia và làm quen với môi trường sinh hoạt của trẻ em Băng
Đảo.



Phụ huynh cho trung tâm biết khi nào con em của mình phải về nhà, cháu được đón
hay được phép tự đi về. Phụ huynh cũng cho biết nếu cháu phải đi thẳng đến một trung
tâm giải trí khác, chẳng hạn như thể thao, giờ âm nhạc hay các buổi tập của ban nhạc
trường các cháu. Trong một số trường hợp xe buýt chở cháu đến các câu lạc bộ thể
thao.

Về trung tâm giải trí


Các hoạt động của trung tâm bắt đầu sau khi các em
học xong ở trường cho đến 5 giờ chiều tất cả các
ngày hành chính.



Vào những ngày lễ giáng sinh, phục sinh và các
ngày nghỉ của giáo viên hay các ngày nghỉ để trường
học và phụ huynh giao tiếp, trung tâm sẽ mở cửa cho

con em được đăng ký với mức phí cụ thể của các ngày đó trừ giờ mở cửa bình thường.


Được yêu cầu đặc biệt việc đăng ký cho những ngày đó tùy theo mỗi nơi.



Trung tâm đóng cửa vào dịp nghỉ mùa đông của trường cấp 1.



Trung tâm cũng có những dịch vụ vào mùa hè.

Dịch vụ được đăng ký như thế nào?


Đăng ký cho năm học tới bắt đầu vào
tháng hai. Đăng ký thông qua mạng điện
tử của Reykjavík
(www.rafraen.reykjavik.is). Xác nhận
việc đăng ký sẽ được gởi tới phụ huynh
vào tháng tám. Mọi thay đổi việc đăng
ký sẽ được báo cáo cho cấp trên của
trung tâm.



Nếu phụ huynh không thể tận dụng việc
đăng ký trên mạng, họ có thể đến thẳng
các trung tâm giải trí khu vực và được sự
hổ trợ việc đăng ký. Không thể đăng ký
cho con em qua điện thoại.



Đăng ký chỉ có giá trị cho từng năm một (tháng tám-tháng sáu). Nếu hủy bỏ hay muốn
thay đổi, phải báo trước ngày 15 trong tháng và việc hủy bỏ sẽ được tính vào đầu tháng
tới. Có thể hủy bỏ sau khi đã đăng ký trên mạng
Reykjavík và phải viết thư báo cho cấp trên của
trung tâm biết.

Nhấn mạnh
Lệ phí đăng ký vào trung tâm giải trí là bao
nhiêu?


Đây là trang mạng có thể tìm hiểu lệ phí đăng
ký vào trung tâm giải trí:

http://reykjavik.is/gjaldskrar/fristundaheimiligjaldskra

Các em được hưởng và trưởng
thành trong môi trường đặc trưng
sự ấm áp, an toàn và kính trọng.
Phát triển khả năng giao tiếp qua
các trò chơi và làm việc.
Giảng dạy và huấn luyện nhân viên
của trung tâm giải trí



Lệ phí đăng ký vào trung tâm giải trí tùy thuộc
vào số ngày đăng ký.



Thêm các dịch vụ khác phải trả thêm.



Nếu hai anh chị em hay nhiều hơn cùng đăng ký
tại trung tâm, thì trẻ em thứ ba và thứ tư được
giảm 75% vì em thứ hai đã trả lệ phí 100%. Với
điều kiện là các anh chị em phải có cùng địa chỉ
với số gia đình trong sổ đăng ký thống kê dân số quốc gia. Phụ huynh trả lệ phí thức ăn
đầy đủ cho tất cả các em.



Giảm giá cho anh chị em khi các con em được gởi giữa các người giữ trẻ, trường mẫu
giáo và trung tâm giải trí có nghĩa là được giảm 50% của lệ phí đăng ký vào trung tâm
nếu các cháu có anh chị em đang học tại trường mẫu giáo hay các người giữ trẻ.



Trẻ em từ 6-18 tuổi có địa chỉ tại Reykjavík được nhận một khoản trợ cấp hàng năm, gọi
là Thẻ Giải trí. Phụ huynh có thể dùng trợ cấp này để trả vào lệ phí của trung tâm hay
các nơi giải trí khác. Các chi tiết cần biết trên mạng dưới đây:
http://reykjavik.is/thjonust/fristundakortid.

