Stadt Landsberg am Lech  Postfach 10 16 53  D-86886 Landsberg am Lech

An die Eltern
von schulpflichtigen Kindern
in den Grundschulen und 5.-7. Klassen

Datum / Zeichen:
25.02.2021
120-4236-MF

Informaţii de la centrul pentru tineret al oraşului Landsberg
legate de ȋ ngrijirea copiilor ȋ n vacanţele anului 2021

Jugendfreizeitstätte
Ansprechpartner/in:
Matthias Faber

Stimate doamne şi domni, dragi părinţi, dragi copii
Anul trecut am avut posibilitatea ȋn ciuda situaţiei grele să vă oferim 5 săptămȃni precum
şi ȋn ziua rugăciunii şi pocăinţei un program de ȋngrijire a copiilor.

Telefon / Durchwahl / Fax:
08191/942415
08191/128-0

Situaţia actuală este grea pentru noi toţi. Cu atȃt mai mult mă bucur sa vă comunic că ȋn
Decembrie 2020 Consiliul municipal a aprobat o extensie la ȋn total 7 săptămăni pe an a
programului de ȋngrijire ȋn vacanţă. Consiliul a pus de asemenea personalul necesar şi
resursele necesare la dispoziţie.

E-Mail:
matthias.faber@landsberg.de

Din păcate prima vacanţă din acest an a fost anulată din cauză la Corona. Această
săptămȃnă o ȋnlocuim cu o săptămȃnă suplimentară ȋn vacanţa de vară.

Dienstgebäude:
Spöttinger Straße 20
Jugendzentrum

Prin prezenta doresc să vă comunic termenele planificate deja pentru anul 2021, pentru a
vă oferi posibilitatea să planificaţi totul cȃt se poate de bine.
Avȃnd ȋn vedere situaţia actuală, aceste informaţii sunt fără garanţie.
Vacanţa de Paşti:

Luni 29.03. – Joi 01.04.2021 *

Prima săptămȃnă de vacanţă

Vacanţa de Rusalii:

Marţi 25.05. – Vineri 28.05.2021 *

Prima săptămȃnă de vacanţă

Vacanţa de vară:

Vineri 30.07.2021

Prima zi de vacanţă

Luni 02.08. – Vineri 06.08.2021 *

Prima săptămȃnă de vacanţă

Luni 09.08. – Vineri 13.08.2021 *

A doua săptămȃnă de vacanţă

Luni 30.08. – Vineri 03.09.2021 *

A cincea săptămȃnă de vacanţă

Luni 06.09. – Vineri 10.09.2021 *

A şasea săptămȃnă de vacanţă

Luni 13.09.2021

Ultima zi de vacanţă

Vacanţa de toamnă

Marţi 02.11. – Vineri 05.11.2021 *

Ziua rugăciunii şi
pocăinţei:

Miercuri 17.11.2021

Öffnungszeiten:
Di,Mi
15:00 - 20:00 Uhr
Do,Fr
15:00 - 18:00 Uhr
Sa
14:00 – 18:00 Uhr

Programul oferit ȋncepe zilnic la ora 8 şi se termină la ora 17.* Se pot rezerva doar săptămȃni ȋntregi.

Vancanţa de Paşti este deja ȋn pregătire. Momentan nu putem să oferim informaţii
referitoare la program sau daca putem oferi masa de prȃnz. Vă rugăm să aveţi ȋntelegere
pentru situaţie. Noi ne dorim să putem oferi programul pentru vacanţa de Paşti.
Ne puteţi comunica deja dacă doriţi ȋn care din săptămȃnile menţionate credeţi că aţi avea
nevoie de programul de ȋngrijire al copiilor.
Trimite-ţi un E-Mail la: juze@landsberg.de.
Cu stimă
Matthias Faber
Einrichtungsleiter Jugendzentrum Landsberg
Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung

Bankverbindung:
IBAN: DE23 7005 2060 0000 0030 38
BIC: BYLADEM1LLD
USt-IDNr: DE128680241

Elektronische Kommunikation:
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