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مخيامت فيينا الخريفية
الرعايا يف عطلة الخريف 2020

مخيامت فيينا الخريفية

عطل تُحقق املتعة
أعزاءنا اآلباء وأولياء األمور!

العطل الدراسية مهمة وجيدة بالنسبة لألطفال ،فهي
متنحهم الراحة وصفاء الذهن .إال أن العطل غالبًا ما
تضع الوالدين أمام تحدي العثور عىل خدمة رعاية يف
متناول اليد.

لقد أظهر نجاح مخيامت ،Summer City Camps
وهي الرعاية أثناء العطلة الصيفية يف مدينة فيينا،
أن الطلب عىل خدمة تربوية فاخرة مرتفع للغاية.

Jürgen Czernohorszky

لهذا السبب ،تنظم - BiMرشكة  -Bildung im Mittelpunktلفائدة املدينة ألول
مرة اآلن يف عطلة الخريف أيضً ا رعاية أثناء العطلة ،وذلك من الثالثاء  27أكتوبر
إىل  2نوفمرب  2020عىل ضوء املخيامت الصيفية للمدينة :Summer City Camps
مخيامت فيينا الخريفية .Wiener Herbst Camps
مخيامت فيينا الخريفية مفتوحة يف وجه كل أطفال وشباب فيينا يف سن املدرسة
الذين ترتاوح أعامرهم بني  6و  14سنة و الذين ال تتم رعايتهم يف مراكز التخييم
أو يف مراكز رعاية األطفال .تتم الرعاية يف  30موق ًعا مدرس ًيا ،والذي ميكن اختياره
بحرية يف فيينا.
الخدمة تختلف حسب االهتاممات الفردية لألطفال واملراهقني واحتياجاتهم.
تجدون معلومات دقيقة عن الربامج املختلفة لألطفال واملراهقني واألطفال ذوي
االحتياجات الخاصة عىل موقع العطل الخاص مبدينة فيينا .www.ferieninwien.at
أمتنى لجميع األطفال قضاء أيام ممتعة يف مخيامت فيينا الخريفية!
يورغن سرينوهورسيك
مجلس التعليم ملدينة فيينا

كافة املعلومات املهمة
متى تُنظم مخيامت فيينا الخريفية؟

ميكنكم إحضار طفلكم للرعاية من الثالثاء  27أكتوبر حتى  2نوفمرب  2020أسبوع ًيا
طيلة اليوم من  8:00إىل  .05:00باإلضافة إىل ذلك ،ميكن يف جميع املواقع توفري
رعاية مبكرة بد ًءا من الساعة  07:15ورعاية متأخرة حتى الساعة ( 17:30من
الرضوري التسجيل مسبقًا!).

يف أي مواقع تتواجد الرعاية؟

كل املواقع يف كافة أنحاء فيينا معروضة بالتفصيل يف موقع العطل ملدينة فيينا
.www.ferieninwien.at

من ميكنه املشاركة؟

الخدمة مفتوح يف وجه كل أطفال وشباب فيينا يف سن املدرسة الذين ترتاوح
أعامرهم بني  6و  14سنة و الذين ال تتم رعايتهم يف مراكز التخييم أو يف مراكز
رعاية األطفال.

ما هي تكلفة مخيامت فيينا الخريفية؟

تبلغ تكاليف طفل واحد  50يورو شاملة وجبة الغذاء أسبوع ًيا .و  25يورو لكل
طفل بالنسبة للطفل الثاين والثالث .املشاركة مجانية بد ًءا من الطفل الرابع .كام
ميكن لألطفال االستفادة من الخدمة باملجان يف الرعاية املجانية ويف الحد األدىن
للضامن عىل أساس االحتياج .لهذا الغرض ،عليكم تقديم إخطار الحد األدىن للضامن
عىل أساس االحتياج أو إثبات حالة طالب اللجوء عند التسجيل.

ماذا ينتظر طفيل يف الرعاية؟

برنامج تعليمي مثري ومتنوع وعايل الجودة يف مخيامت فيينا الخريفية يف انتظار
طفلكم .تشمل الرعاية من بني جملة األمور رحالت وأنشطة ومواضيع متنوعة.

من يرشف عىل رعاية طفيل؟

الرعاية يقدمها معلمون ترفيهيون ذوو خربة من  - BiMرشكة Bildung im
 Mittelpunktذ.م.م -الذين قاموا بتنظيم وتنسيق العروض التعليمية الرتفيهية
لألطفال يف إطار الرعاية النهارية والعطالت يف املدارس العامة يف فيينا نيابة عن
مدينة فيينا منذ أكرث من  20عا ًما .يتم توفري الرعاية لألطفال ذوي اإلعاقات الخطرية
من خالل الرعاية الخاصة التي تقدمها .Wiener Kinderfreunde

التسجيل
التسجيل عرب اإلنرتنت يف موقع العطل ملدينة فيينا:

أرسع وأسهل طريقة لرعاية طفلكم هي التسجيل عرب اإلنرتنت عىل موقع العطل
ملدينة فيينا .رعاية طفلكم أثناء العطل ببضع نقرات:

www.ferieninwien.at
التسجيل الشخيص:

ميكنكم بدالً من ذلك تسجيل طفلكم شخص ًيا .يشرتط لذلك تحديد موعد هاتفي
عىل الرقم.46 09 25 1524 43+
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