
arabia 

 

VTS-kotien asukastapahtumat peruttu syksyltä 2020 

تيبها لخريف عام    الخاصة بالسكان  لقد تم إلغاء جميع المناسبات  ي أس بتر
ي تر
 
كة الــ ف ي تقوم شر

2020التر  

 

تيبها لخريف عام   لقد ي أس بتر
ي تر
كة الــ ف  ي تقوم شر

منازلنا التر وذلك   2020قررنا إلغاء جميع المناسبات الخاص بسكان 

كتنا   ي هذا القرار هو أننا نريد الحفاظ عىل سالمة وأمن سكان منازلنا والعاملي   بشر
بسبب جائحة الـ كـورونـا. السبب ف 

 و
ً
ذلك. حقق تلكي نضمن أن يذلك أيضا  

 

  . المائية سـاركانيمي ي حديقة األلعاب 
 
ف  ترتيبه 

ً
ي أس الذي كان مقررا

ي تر
 
 يشمل يوم سكان منازل ف

ً
 هذا اإللغاء أيضا

 يمكنكم الحصول عىل المزيد من المعلومات من هنا. 

 

ي خيبة أمل 
ي نفس الوقت إننا نشكركم عىل تفهمكم لإننا نأسف بشدة لما تسبب ذلك ف 

لعديد منكم لهذا األمر وف 

ي نمر بها! ل
الظروف االستثنائية التر ي تلك 

لموقف ف   

 مع أطيب تحياتنا وشكرنا لكم عىل تعاونكم معنا، نود لكم أن تكونوا بصحة جيدة!  

ي أس
ي تر
كة منازل ف   شر

 

VTS-kotien asukaspäivä Särkänniemessä on peruttu  

األلعاب المائية سـاركانيمـي   ي أس بحديقة 
ي تر
 
لسكان منازل ف فيهي   لقد تم إلغاء اليوم التر

 

إلينا بالدرجة األوىل.  سالمة سكاننا والعاملي   صحة وإن   يسيطر معنا هو أمر هام للغاية بالنسبة  بسبب الوضع الذي 

وس كورونا فإننا قررنا إلغاء   تيكل المناسبعليه فت  ي تقوم بتر
كة مساكات التر ي أس بها شر

ي تر
.  2020لخريف عام  ن ف   

والذي كان من المقرر ترتيبه    ، ي حديقة األلعاب المائية سـاركـانيمي
 
ف فيهي   اليوم التر

ً
 هذا اإللغاء يشمل أيضا

.  4.9.2020يوم   

 

ي أس 
ي تر
 مع اإليجار التاىلي وذلك خالل عن  سوف نقوم بتعويض سكان ف 

ً
ثمن البطاقات المدفوع ثمنها بالكامل سويا

ة األسبوع رقم  ة من قيمة اإليجار وذلك 36فتر . يمكنكم بنفسكم تخفيض أو خصم قيمة البطاقات المدفوعة مباشر

 عند دفعكم لإليجار.  

 

reskontra@vts.fi كائنا وعمالئنا يجب عىل جميع  يد ا  شر أي اإليميل التاىلي إبالغنا عىل التر ي 
وت  إللكتر  

        وذلك حتر يمكننا رد المبالغ المدفوعة عىل حسابهم، يجب أن يكون عنوان موضوع    برقم الحساب البنكي الخاص بهم

للذين  .  سوف يتم إعادتها  قد ثمن البطاقات أو التذاكر المدفوعة  VTS Särkänniemi 2020 :  الرسالة مكتوب كالتاىلي

     . 10.9.2020سمائهم ودفعوا ثمن البطاقات عىل حسابهم البنكي بتاريــــخ أقصاه  قاموا بتسجيل أ

 

اء بطاقات سـاركـانيمي االستفسار عن ذلك األمر بواسطة    باإلضافة إىل ذلك لألشخاص الذين قاموا بشر
ً
يمكن أيضا

 . ي
وت  يد اإللكتر  التر

 

ي خيبة أمل 
ي نفس الوقت إننا نشكركم عىل تفهمكم لإننا نأسف بشدة لما تسبب ذلك ف 

لعديد منكم لهذا األمر وف 

ي نمر بها! 
الظروف االستثنائية التر ي تلك 

 للموقف ف 


