مخيامت املدينة الصيفية:
إجازات تُحقق املتعة!

DEUTSCH

يتم تمويل ش
الم�وع من قبل مدينة فيينا  -دعم التعليم والشباب ،ويتم تنفيذه بدعم من مديرية التعليم ف ي� فيينا
ومدينة فيينا  -مدارس فيينا ،وبتنسيق من مؤسسة  - BiMش�كة .Bildung im Mittelpunkt GmbH

إذا كانت لديك أسئلة حول مخيمات المدينة الصيفية:
ال�يد إ ت ن
و�info@summercitycamp.at :
ب
اللك� ي
تليفون46 09 25 524 )01( :
www.summercitycamp.at
وفيما يتعلق بتصميم وتخطيط وتنفيذ مخيمات المدينة الصيفية ،فإن مدينة فيينا تتعاون مع العديد من المؤسسات
التعليمية ت
وال�فيهية والرياضية :جمعية سعادة الطفل  ،Wiener Kinderfreudeالمدارس الشعبية ف ي� فيينا ،جمعية
أ
ف
 ،ASKÖ WATجمعية واجهة فيينا  ،Interface Wienرابطة الرس ي� فيينا  ،Wiener Familienbundجمعية الزمان
الكث�.
وغ�ها ي
والمكان  ،Zeit!Raumجمعية هيا فيينا  ،Hi Jump Wienي

تشمل مخيمات المدينة الصيفية برامج متنوعة ،كل منها يخدم االحتياجات الشخصية أ
للطفال والشباب،
ت
وال� يمكنك االختيار من بينها عند التسجيل:
ي

برنامج أ
الطفال

الطفال من سن  12 – 6عاما بانتظارهم ف� مخيمات المدينة الصيفية كل ما يحتاجونه من أ
سيجد أ
اللعاب
ً
ي
لتمثل الموضوع أ
ين
المدرب�
الهم ف ي� عام  ،2021ولذلك فإن
والمتعة والمغامرة .الحركة تعود مرة أخرى
ين
ين
أيضا يشمل رحالت
الرياضي�
المؤهل� يقدمون برامج حركية ورياضية يومية .وإىل جانب ذلك فإن العرض ً
وغ� ذلك
إىل الطبيعة والنشاطات الثقافية وورش العمل حول إ
البداع والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا ي
ت
ين
ين
والمبتدئ�.
السباح�
ال� تستهدف يغ�
الكث� ،إ
ي
بالضافة إىل دورات تعلم السباحة ،ي
ف
ف
ت
أيضا إمكانية الحجز ي� برنامج الرعاية للف�ة المبكرة
ال�نامج لمدة  6أسابيع بحد أقىص .تتاح ً
يمكن الحجز ي� ب
والمتأخرة .أوضح لنا ذلك عند التسجيل.

برنامج أ
الطفال مع الدعم التعليمي

ال�نامج أطفال المدارس االبتدائية ف� فيينا الذين يرغبون ف� ي ن
تحس� مهاراتهم ف ي� اللغة
يستهدف هذا ب
ي
ي
أ
الظه�ة .ف ي� تف�ة ما بعد الظهر
اللمانية والرياضيات كجزء من جلسة تعليمية مدتها ساعتان ف ي� تف�ة ما قبل
ي
أ
سيجد الطفال بانتظارهم عرض متنوع لقضاء أوقات الفراغ ممزوج باللعب والرياضة والمرح.
ال�نامج لمدة أسبوع واحد وإمكانية الحجز فيه متاحة لطالب المدارس االبتدائية لمدة  3أسابيع بحد
يُعقد ب
أيضا إمكانية الحجز االختياري ف� برنامج الرعاية ت
للف�ة المبكرة والمتأخرة.
أقىص  .تتاح لك هنا ً
ي

برنامج الشباب

هذا ال�نامج يقدم دعما تعليميا يستهدف مواد اللغة أ
يز
االنجل�ية كمحور عمل
اللمانية والرياضيات واللغة
ب
ً
ً
ين
الظه�ة ،وهي تستهدف الشباب ف ي� المدارس
أسبوع� قبل
أساس .تُعقد الدورات التعليمية المجانية لمدة
ي
ي
ف
العدادية والصفوف الخامسة إىل الثامنة ي� مدارس التعليم العام العليا والمدارس الفنية متعددة
إ
ف
ت
التقنيات .يستطيع الشباب اختياريًا ي� ف�ة ما بعد الظهر ،حضور برنامج ترفيهي مقابل رسوم خاصة .يمكن
ت
ن
ن
والمبتدئ� كجزء من برنامج ال�فيه.
السباح�
لغ�
ً
ي
ي
أيضا حجز دورة سباحة ي
ف
ال�نامج لمدة  4أسابيع بحد أقىص.
يمكن الحجز ي� ب

أ
الحتياجات الخاصة
برنامج للطفال ذوي إ

تقدم مخيمات المدينة الصيفية أ
أيضا خدمة رعاية متخصصة أثناء تف�ة
الحتياجات الخاصة
للطفال
ذوي إ
طفال فرصة قضاء عطلة ر ًائعة ومليئة أ
الجازة .ف� مواقع المدارس المختلفة تتاح أ
بالحداث والمعايشات!
لل
إ
ي

FAMILIENBUND
WIEN

ئيسيا ،ولهذا السبب يقدم المدربون الرياضيون المؤهلون برامج حركية
أيضا يمثل
وهنا ً
التمرين ف ً
محورا ر ً
أ
الطار يتم تطبيق فكرة الدمج بعدة طرق.
و� هذا إ
يومية مخصصة للطفال .ي
ف
ال�نامج لمدة  6أسابيع بحد أقىص.
يمكن الحجز ي� ب
لمعرفة إمكانية التسجيل واالطالع عىل مزيد من المعلومات حول عروض الرعاية
المختلفة يمكنك زيارة الرابط
www.summercitycamp.at

إجازتك يف فيينا مع الكثري من التنوع واملتعة!
مخيامت املدينة الصيفية2021
حقوق ش
الن�

مكان دار ش
الن� والإ نتاج :فيينا
الطباعة :وكالة الطباعة ماركوس بوتس
الصور NEOS © :فيينا ،إم فاخه
التحرير - BiM :ش�كة  Bildung im Mittelpunktذ.م.م
مالك وسائل الإ عالم والمسؤول عن المحتوى:

 - BiMش�كة  Bildung im Mittelpunktذ.م.م
ن
الثا� 1150 ،فيينا
 1زقاق أنشوتس جاسه ،الطابق ي

كافة املعلومات املهمة

التسجيل
ف
الجازات لمدينة فيينا:
التسجيل ي� موقع إ

www.summercitycamp.at

مخيامت املدينة الصيفية :إجازتك يف فيينا مع
الكثري من التنوع واملتعة!

ت
م� تُنظم مخيمات المدينة الصيفية؟

مم�ا ف ي� العام لكل
إ
الجازة الصيفية ب
دائما وق ًتا ي ز ً
تعت� ً
أ
أ
الطفال والشباب .واليوم تزداد أهمية هذه السابيع،
ت
ح� نتمكن من مشاركة اللحظات الممتعة مع أطفال
اس
وشباب آخرين ،وشحن طاقة نشاطنا .فبعد عام در ي
كث�ة للدراسة ف ي�
مضطرب مثل هذا ،شهد أسابيع ي
نز
ش
المبا� مع رفقاء الدراسة
الم�ل والقليل من التواصل
ف
معا كل ما هو
أخ�ا لنكتشف ً
ي� المدرسة ،حان الوقت ي ً
جديد!

الف�ة من  5يوليو إىل  3سبتم�  2021ف� فيينا .يستطيع أ
تُعقد مخيمات المدينة الصيفية ف� ت
الطفال
ب
ي
ي
بصفة أسبوعية تسجيل أسمائهم طوال اليوم ف� ت
الف�ة من الساعة  8ص إىل  5م للحضور ف ي� أي
ي
أيضا إمكانية إحضار الطفل بعد
مخيم .يشمل الحجز تقديم وجبة غداء صحية ووجبات خفيفة .توجد ً
ح� الساعة  6م بحد أقىص (الرعاية ت
تسجيله أوليا ،بد ًءا من الساعة  07:15ص أو إحضاره ت
للف�ة المبكرة
ً
والمتأخرة).

أين تقع أماكن المخيمات؟

كل أ
المنت�ة ف� جميع أنحاء فيينا مدرجة بالتفصيل عىل موقعنا إ ت ن
و�
الماكن
اللك� ي
ش ي

الشخص:
التسجيل
ي
الشخص بعد تحديد موعد بالتليفون ،وذلك ف ي� مقر مؤسسة  BiMالتعليمية  -ش�كة
يتم التسجيل
ي
ف
ن
الثا� 1150 ،فيينا (تليفون:
 ،Bildung im Mittelpunktي�  1زقاق أنشوتس جاسه ،الطابق ي
.)46 09 25 524 1 +43

نهاية التسجيل
برنامج أ
الطفال 11 :يونيو 2021
برنامج أطفال يدعم القدرة عىل التعلم 11 :يونيو 2021
أ
الحتياجات الخاصة 28 :مايو 2021
برنامج للطفال ذوي إ
ت
ن
أسبوع� قبل بدء الدورة المعنية
برنامج الشباب :ح�
ي

.www.summercitycamp.at

من يمكنه المشاركة؟

العرض سار عىل كل أ
ين
المقيم� ف ي� فيينا ،والذين ال تتم رعايتهم ف ي�
الطفال والشباب ف ي� سن المدرسة
أ
ف
مراكز التخييم أو ف ي� مراكز رعاية الطفال ي� فصل الصيف.

كم تتكلف مصاريف المخيمات؟

تبلغ تكاليف رعاية طفل واحد طوال اليوم  50يورو شاملة وجبة غداء ف� أ
السبوع .وتبلغ التكاليف بالنسبة
ي
أ
ن
الثا� والثالث 25 ،يورو .المشاركة مجانية بد ًءا من الطفل الرابع.للحصول عىل
للطفل الذي هو الخ ي
أ
أيضا استخدام العرض مجانًا ف ي� الرعاية
خصم االخوة يجب أن يتم التسجيل لالخوة معا .يمكن للطفال ً
و� الحد أ
أ
ف
ال ن
د� من الدخل عىل أساس االحتياجات .لهذا الغرض عليكم تقديم إخطار الحد
الساسية ي
أ
أ
ن
الد� للضمان عىل أساس االحتياج أو إثبات حالة طالب اللجوء او الرعاية الساسية عند التسجيل.

تقدم مخيمات المدينة الصيفية أ
للطفال والشباب ف ي�
Christoph Wiederkehr
جميع أنحاء فيينا ،الفرصة المناسبة للمشاركة ف ي� العروض
الغنية بالتنوع من خالل الرياضة واللعب والمتعة.
وبصفتنا مجلس البلدية لشؤون التعليم فإن هذا العرض قد صادف ً
قبول بالغً ا بالنسبة يإل ،وذلك بالنظر
إىل الصحة النفسية والبدنية أ
للطفال والشباب.
و� هذا الصيف سيتم بشكل مركزي تماما تعزيز قدرات التعلم لدى أ
ف
الطفال والشباب .فمن خالل المزيج
ً
ي
أ
ف
ت
ن
ماد� اللغة اللمانية والرياضيات  -وبد ًءا من الصف
المتوزن يب� اللعب والمتعة والتعزيز الهادف ي� ي
متم� وبسعر مناسب لقضاء الجازة .و�ف
ز
ز
نجل�ية ً
إ
الخامس  -اللغة إ
أيضا ،أصبح بإمكاننا تقديم برنامج ي
ال ي
ي
هذا السياق فهناك منظمات ش�يكة ت
أيضا بدعم ومالزمة مخيمات
اح�افية ف ي� فيينا تقوم ف ي� هذه السنة ً
المدينة الصيفية.
أ
ف
و� نفس الوقت الحصول عىل
نعمل ً
معا عىل أن تتاح للطفال والشباب إمكانية االستمتاع بإجازتهم ،ي
ف
اس الجديد!
فرصة لبداية ناجحة ي� العام الدر ي
أتم� لكل أ
ن
الطفال والشباب صيفًا ً
ممتعا!
جميل ً
فيدرك�
كريستوف
ي
مجلس البلدية لشؤون التعليم

