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اردوهای پاییزی وین
نظارت بر تعطیالت پاییزی 2020

اردوهای پاییزی وین

تعطیالت همراه با رسگرمی
والدین و رسپرستان قانونی گرامی!

دوران تعطیالت آموزش به دلیل فراهم کردن فرصت
اسرتاحت و رسیدگی به نیازهای کودکان ،اهمیت
بسیاری دارد .البته ،دوران تعطیالت چالشی برای
والدین ،از نظر یافنت برنامه نظارتی کمهزینه ،ایجاد
میکند.
موفقیت اردوهای شهری تابستانی ،نظارت بر
تعطیالت تابستانی در شهر وین ،لزوم اجرای

Jürgen Czernohorszky

برنامههای آموزشی باکیفیت را آشکار کرده است .بنابراین BiM ،نیز -با مترکز بر
آموزش -برنامه نظارت بر تعطیالت را از طرف شهرداری وین برای نخستین بار در
تعطیالت پاییزی از سهشنبه  27اکترب تا  2نوامرب  2020اجرا میکند .این برنامه بر
اساس الگوی اردوهای شهری تابستانی اجرا میشود« :اردوهای پاییزی وین».
رشکت در «اردوهای پاییزی وین» برای همه کودکان و نوجوانان محصل  6تا 14
ساله ساکن وین که در مراکز پردیس یا مهدهای کودک ثبتنام نکردهاند ،آزاد
است .برنامه نظارت در  30مرکز آموزشی برگزیده در وین اجرا میشود.
این برنامه بر اساس عالیق و نیازهای کودکان و نوجوانان طراحی شده است.
اطالعات بیشرت درباره برنامههای گوناگون ویژه کودکان ،نوجوانان و کودکان
دچار معلولیت را میتوانید در درگاه تعطیالت شهرداری وین به نشانی www.
 ferieninwien.atبیابید.
امیدواریم که همه کودکان اوقات خوشی را در «اردوهای پاییزی وین» سپری
کنند!
Jürgen Czernohorszky
مشاور آموزشی شهرداری وین

اطالعات مهم
برنامه «اردوهای پاییزی وین» چه زمانی اجرا میشود؟

از سهشنبه  27اکترب تا  2نوامرب  ،2020میتوانید فرزندتان را در همه روزهای این
هفته از  8:00تا  17:00تحت نظارت قرار دهید .در ضمن ،در همه مراکز تحت
پوشش این برنامه ،خدمت نظارت پیش از موقع از  7:15و نظارت متدیدشده تا
 17:30نیز ارائه میشود (اعالم قبلی رضوری است!)

برنامه نظارت در کدام مراکز اجرا میشود؟

همه مراکز تحت پوشش شهر وین به همراه جزییات در درگاه تعطیالت شهرداری
وین به نشانی  www.ferieninwien.atمعرفی شده است.

چه کسانی میتوانند مشارکت کنند؟

همه کودکان محصل  6تا  14ساله ساکن وین که ر مراکز پردیس یا مهدهای کودک
ثبتنام نکردهاند ،میتوانند در این برنامه رشکت کنند.

هزینه رشکت در «اردهای پاییزی وین» چقدر است؟

هزینه رشکت یک کودک در این برنامه  50یورو شامل نهار ،برای یک هفته است.
برای هریک از خواهرها/برادرهای دوم و سوم 25 ،یورو هزینه مطالبه میشود.
از کودک چهارم به بعد ،هزینهای دریافت منیشود .همچنین ،کودکان مشمول
خدمات اجتامعی و گروههای مشمول حداقل درآمد ارزیابیشده میتوانند به
صورت رایگان از این برنامه استفاده کنند .برای استفاده رایگان از این برنامه ،الزم
است که مدرک حداقل درآمد ارزیابیشده یا مدرک وضعیت درخواست پناهندگی
را در هنگام ثبتنام ارائه کنید.

در برنامه نظارت چه خدماتی به فرزند من ارائه میشود؟

در «اردوهای پاییزی وین» فرزندتان با برنامه مهیج ،متنوع و آموزشی باکیفیت
روبرو خواهد شد .از بخشهای برنامه نظارت میتوان به گردشهای تفریحی،
فعالیتهای مختلف و حوزههای مترکز موضوعی اشاره کرد.

چه کسی بر فرزند من نظارت میکند؟

مسئولیت نظارت بر عهده مربیان ورزیده اوقات فراغت BiM - Education as a
 focus GmbHاست BiM .این برنامه آموزشی ویژه دوران تعطیالت را از طرف
شهرداری وین برگزار میکند و در زمینه نظارت بر کودکان عضو مهدهای کودک و
مدارس عمومی وین بیش از  20سال سابقه دارد .برنامه نظارت بر کودکان دچار
معلولیت شدید را موسسه «دوستان کودکان وین» با حامیت ویژه اجرا میکند.

ثبتنام
ثبتنام آنالین در درگاه تعطیالت شهرداری وین:

رسیعترین و سادهترین راه رشکت در برنامه نظارت ،ثبتنام آنالین در درگاه
تعطیالت شهرداری وین است .فقط با چند کلیک میتوانید فرزندتان را مشمول
برنامه نظارت کنید.

www.ferieninwien.at
ثبتنام حضوری:

همچنین میتوانید فرزندتان را به صورت حضوری ثبتنام کنید .البته پیش از
مراجعه باید از طریق شامره  46 09 25 524 1 43+نوبت بگیرید.
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Bildung im Mittelpunkt
1150 ,2nd floor ,1 Anschützgasse
Vienna

مهلت ثبتنام
 30سپتامرب 2020
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