کمپهای شهری تابستان :تعطیالت شما در وین با تنوع و رسگریم فراوان!
تعطیالت تابستان همیشه یک زمان خاص از سال برای همه کودکان و نوجوانان
است .امسال ،این چند هفته پس از ماههای متمادی از همهگیی ،برای در میان
گذاشت تجربیات زیبا با کودکان و جوانان دیگر  ،برای شارژ انرژی خود و کشف
چیهای جدید با هم اهمیت ویژهای دارند.
کمپهای شهری تابستان وین به کودکان و جوانان در رسارس وین این فرصت را
یمدهند تا در طیف گسیدهای از ورزشها ،بازیها و رسگریمها ررسکت کنند .به
عنوان معاون شهردار وین و مشاور شهر در امور آموزش ،این موضوع از نظر
سالمت جسیم و روان کودکان و جوانان برای من اهمیت ویژهی دارد.
کمپهای شهری تابستان دوباره امسال توسط سازمانهای ررسکا در وین در محل
برگزار یمشوند. .چه دورههای دوچرخهسواری ،دورههای شنا ،تجربیات فرهنگ یا
پشتیبان یادگیی  -برای همه نیازها چیی وجود دارد .با ترکیب متعادل از
بازیها ،رسگریمها و پشتیبان هدفمند ،ما یک برنامه تعطیالت درجه یک و
مقرون به رصفه را ارائه یمدهیم.
با هم تضمت یمکنیم که کودکان و جوانان شایسته این هستند که بتوانند از تعطیالت خود لذت بیند و در عت حال این شانس را
داشته باشند که سال تحصییل جدید را به خون آغاز کنند!

برای همه کودکان و جوانان تابستان خون را آرزو یمکنم!

Christoph Wiederkehr
معاون شهردار وین و مشاور شهر در امور آموزش
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اطالعات مهم در یک نگاه
برنامه کودکان
( 12-6سال)

•
•
•
•
•
•

اجون با جنبش زیاد
بازی ،رسگریم و ماجر ی
ر
گشت و گذار در طبیعت ،تجربیات فرهنگ ،کارگاههای آموزش در زمینه خالقیت ،علم ،فناوری
کالسهای شنا
دورههای دوچرخه سواری برای کودکان بت  8تا  11سال.
ی
ر
حداکث  6هفته رزرو کرد
یمتوان به صورت هفتگ برای
مراقبت زودهنگام و دیررس اختیاری

برنامه کودک با پشتیبان یادگثی
(بچه های دبستان)

•
•
•
•

صبح :دو ساعت پشتیبان یادگیی آلمان و ریاضیات
بعد از ظهر :فعالیتهای اوقات فراغت همراه با بازی ،ورزش و رسگریم
ر
حداکث برای  3هفته
برنامه یک هفتهای ،قابل رزرو
مراقبت زودهنگام و دیررس اختیاری

برنامه جوانان
اهنمان ،سطح پایی  AHSو مدارس پیل تکنیک)
(مدارس ر
ی

•
•
•
•

صبح :پیشنهاد رایگان پشتیبان یادگثی هدفمند به زبان آلمان ،ریاضیات و انگلیسی
بعد از ظهر :برنامه اختیاری اوقات فراغت برای جوانان قابل رزرو
ر
یک دوره شنا برای غی شناگران و مبتدیان شنا نی یمتواند به عنوان بخش از برنامه اوقات فراغت رزرو شود.
ر
حداکث برای  4هفته
برنامه دو هفتهای ،قابل رزرو

برنامه برای کودکان معلول
•
•
•
•

هان را با گروههای فراگی یا کوچک انتخاب کنید
مکان ی
اجون با حرکت زیاد
بازی ،رسگریم و ماجر ی
ر
آموزش با موضوعات مختلف ،گشت و گذار در طبیعت ،استفاده از فعالیتهای فرهنگ و اوقات فراغت
کارگاههای
شهر
ر
یمتوان به صورت هفتگ برای حداکی  6هفته رزرو کرد کە مراقبتهای اولیه و دیرهنگام اختیاری را ارائه یم دهند

غذان
دوره ،مکان و پذیر یان/وعدههای
ی
•
•
•
•
•

 4ژوئیه تا  2سپتامث 2022
دوشنبه تا جمعه 8 :صبح تا  5بعد از ظهر ،هنگام استفاده از رسویس حمل و نقل  4 :FSWبعد از ظهر

عالوه بر این ،مراقبتهای زودهنگام و دیرهنگام قابل رزرو (از ساعت  7:15صبح یا تا  6بعد از ظهر)
در بیش از  30مکان در رستارس وین
شامل یک میان وعده سالم (صبح و بعد از ظهر) و ناهار با نظارت تمام روز

واجد ررسایط
•
2

کودکان و جوانان وین در سن مدرسه

•

ا
اردوهای تابستان شهر برای تمام کودکان است که مراقبت از آنها در مدت تعطیالت قبل توسط یک مرکز مراقبتهای
ر
آموزش تضمت نشده
بعد از مدرسه یا توسط مراقبت تعطیالت شهر وین – مهدکودکها ( )MA 10در محل پردیس
است.

ثبت نام
•
•

ررسوع ثبت نام 20 :آوریل 2022
مهلت ثبت نام 3 :ژوئن 2022

برنامه جوانان استثنا ین:
ر
حداکی دو هفته قبل از ررسوع دوره مربوطه
•
•

آنالینwww.summercitycamp.at :
شخصا با قرار تلفب در  ،Anschützgasse 1 ،BiM - Bildung im Zentrumطبقه دوم ،Vienna 1150 ،تلفن:
( 46 09 25 524 )01یا در یگ از روزهای ثبت نام ما در منطقه شما.
اطالعات بیشی را یم توانید در اینجا بیابید www.summercitycamp.at/anmeldung-vor-ort

با توجه به تراکم زیاد در ررسوع ثبت نام و محدود بودن مکانهای کمپ ،مکانهای ارائه شده در دو مرحله پیشنهاد
یمشوند:
•

مرحلە اول 20 ،آوریل ،ساعت  9صبح

•

مرحلە دوم 30 :فروردین ساعت  6بعد از ظهر

هزینەها
•
•
•
•

کمک والدین 50 :یورو به ازای هر کودک/برنامه/هفته
تخفیف برای خواهر و برادر هنگام رزرو همزمان :خواهر یا برادر دوم/سوم هر کدام  25یورو .در صورت وجود خواهر و
برادر دیگر هزینەای برای والدین وجود ندارد.
معافیت پرداخت حق بیمه برای کودکان برخوردار از مزایای اولیه دولب و حداقل درآمد مبتب بر مزایای رفایه (مدرک
اثبات مورد نیاز است)
ر
آموزش رایگان برای جوانان
پشتیبان

لطفا به سیاست لغو کردن و مقررات عدم ررسکت در یک هفته کامل اردو توجه کنید
لغو کردن

ا
اگر رزروی را که قبل تا  20مه  6( 2022هفته قبل از اولت هفته رزرو) انجام شده است لغو کنید ،هزینه پردازش  20یورو برای
هر هفته کمپ لغو شده و کودک دریافت یمشود .برای لغو پس از  20مه  2022هیچ بازپرداخن وجود نخواهد داشت.
صندیلها ین که قبال رزرو شدهاند قابل انتقال نیستند.

عدم حضور در یک هفته کامل اردو
اگر کودکان یا نوجوانان بدون عذر در یک هفته اردوی رزرو شده ررسکت نکنند ،کودک/جوان از ررسکت در اردوهای وین به مدت
یک سال محروم یمشود که از کمپ پایی وین  2022ررسوع یمشود.
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ررسکای پروژه
بودجه این پروژه توسط شهر وین  -آموزش و جوانان ،با حمایت اداره آموزش وین و مدارس شهر وین  -وین و با هماهنگ BiM -
 Bildung im Zentrum GmbHانجام یمشود.
آموزش ،اوقات فراغت و ر
ر
ورزش همکاری
در ایده اولیە ،برنامهریزی و اجرای کمپهای تابستان شهری ،شهر وین با سازمانهای
یمکند،Interface Wien ،ASKÖ WAT ،Die Wiener Volkshochschulen GmbH ،Wiener Kinderfreunde :
 Hi Jump Wien ،Zeit!Raum Wien ،Wiener Familienbundو بسیاری دیگر.
اطالعات مربوط به کمپهای تابستان را یمتوانید در اینجا بیابید www.summercitycamp.at
آیا شما سوال دیگری دارید؟ همچنی یمتوان از طریق ایمیل یا تلفن با ما تماس گرفت:
 ،(01) 524 25 09 46 ، info@summercitycamp.atدوشنبه تا پنج شنبه  9صبح تا  12بعد از ظهر و  1تا  4بعد از ظهر،
جمعه  9صبح تا  2بعد از ظهر

در روز اول ثبت نام نث یم توانید از ساعت  6ایل  8بعد از ظهر با ما تماس بگثید!

چاپ :رسدبثان ،صاحب رسانه و مسئول محتوا
BiM - Bildung im Mittelpunkt GmbH
Anschützgasse 1, 1150 Wien
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