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SUMMER CITY CAMPS 2021

Summer City Camps شامل برنامه های مختلفی بوده که هرکدام متناسب با نیازهای فردی کودکان و 
جوانان است و می توانید آنها را هنگام ثبت نام انتخاب کنید:

 برنامه کودکان

کودکان 6 تا 12 ساله می توانند در Summer City Camps منتظر بازی ها، رسگرمی ها و ماجراجو�ی های 
ایط  ن دلیل مربیان ورزش واجد رسش بسیاری باشند. در سال 2021 تمرکز دوباره بر تحرک خواهد بود، به هم�ی
 

گ
واحدهای حرک�ت و ورز�ش را به صورت روزانه ارائه می دهند. اما گشت و گذار در طبیعت، تجارب فرهن�

ن دوره های شنا برای غ�ی  و کارگاه های آموز�ش در مورد خالقیت، علم، فناوری و موارد دیگر، و همچن�ی
شناگران و مبتدیان ارائه می شود.

 رزرو برنامه حداک�ش برای 6 هفته امکان پذیر است. امکان رزرو مراقبت های زودهنگام و دیرهنگام وجود 
دارد. هنگام ثبت نام این موضوع را به ما اطالع دهید.

برنامه کودکان با پشتیبا�ن آموز�ش

ی دو ساعته  این برنامه برای کودکان دبستا�ن در وین است که می خواهند به عنوان بخ�ش از یک جلسه یادگ�ی
در هنگام صبح، مهارت های خود را در زبان آلما�ن و ریاضیات بهبود دهند. بعد از ظهر، کودکان می توانند 

ده ای از فعالیت های اوقات فراغت همراه با بازی، ورزش و رسگرمی برخوردار شوند. از طیف گس�ت

 این برنامه به صورت یک هفته ای برگزار می شود دانش آموزان دبستا�ن می توانند آن را برای حداک�ش 3 هفته 
ن امکان رزرو مراقبت های زودهنگام و دیرهنگام وجود دارد. رزرو کنند. در اینجا ن�ی

برنامه نوجوانان

، ریاضیات و انگلی� متمرکز است. دوره  این برنامه بر حمایت های آموز�ش هدفمند در درس های زبان آلما�ن
ن  های آموز�ش دوهفته ای و رایگان صبح ها برگزار می شوند و برای نوجوانان در مقاطع میتل شوله، سطح پای�ی

س است. در صورت تمایل، نوجوانان می توانند در یک برنامه اوقات  AHS و مدارس پیل تکنیک در دس�ت
کت کنند. به عنوان بخ�ش از برنامه اوقات فراغت، یک دوره شنا برای  رایگان مختص به خود رسش فراغت غ�ی

ن قابل رزرو است. افراد غ�ی شناگر و مبتدی ن�ی

رزرو برنامه حداک�ش برای 4 هفته امکان پذیر است.

برنامه مخصوص کودکان ناتوان

ن در دوران تعطیالت به ارائه مراقبت های حرفه ای از کودکان ناتوان می پردازد.  Summer City Camp همچن�ی
ن و پرماجرا�ی داشته  در مدار� با مکان های مختلف، کودکان این فرصت را دارند که تعطیالت شگفت انگ�ی

باشند!  

ایط واحدهای ورز�ش روزانه  ن دلیل مربیان ورزش واجد رسش ن تمرکز اصیل تحرک است، به هم�ی در اینجا ن�ی
ن از طرق مختلفی پیاده سازی می شود. متناسب با کودکان را ارائه می دهند. ایده ادغام ن�ی

رزرو برنامه حداک�ش برای 6 
هفته امکان پذیر است.

گزینه های ثبت نام و 
اطالعات بیش�ت در مورد 

گزینه های مختلف مراقبت از 
www.sum�  کودکان را در
mercitycamp.at بیابید.
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Summer City Camps:همکاران پروژه
تعطیالت رسگرم کننده!



Christoph Wiederkehr

مسئول آموزش شورای شهر وین

www.summercitycamp.at

ن  ن تجربیات زیبا با سایر کودکان و جوانان و ن�ی گذاش�ت

ی برخوردار است. بعد از  ن از اهمیت بیش�ت انرژی گرف�ت

یک سال تحصییل آشفته مانند امسال، با هفته های زیاد 

تحصیل در خانه و ارتباط مستقیم اندک با همکال� ها، 

نهای جدید را با هم کشف  باالخره وقت آن رسیده که چ�ی

کنیم!

 Summer City Camps به کودکان و نوجوانان در 

ده ای  رسارس وین این فرصت را می دهد تا در طیف گس�ت

کت کنند. به  از فعالیت های ورزش، بازی و رسگرمی رسش

عنوان مسئول آموزش شورای شهر، این پیشنهاد از نظر 

بهداشت جسمی و روحی کودکان و جوانان برای من بسیار مهم است.

ی کودکان و نوجوانان خواهد بود. با ترکی�ب متعادل از بازی ها،  در این تابستان تمرکز عمده بر یادگ�ی

ن انگلی�،  ، ریاضیات و از کالس پنجم همچن�ی رسگرمی و حمایت های هدفمند در درس های زبان آلما�ن

 Summer City ن بار دیگر ما یک برنامه تعطیال�ت درجه یک و مقرون به رصفه ارائه می دهیم. امسال ن�ی

یک در وین برخوردار خواهند شد. Camps از پشتیبا�ن و همراهی سازمان های حرفه ای رسش

ن حال این  ند و در ع�ی  ما با هم اطمینان حاصل می کنیم که کودکان و جوانان از تعطیالت خود لذت ب�ب

وع کنند. فرصت را داشته باشند که سال تحصییل جدید را به خو�ب رسش

من برای همه کودکان و نوجوانان تابستا�ن عایل آرزو می کنم!

کریستف ویدرکر

مسئول آموزش شورای شهر وین

Summer City Camps چه زما�ن برگزار می شوند؟

Summer City Camps از 5 ژوئیه تا 3 سپتام�ب 2021 در وین برگزار می شوند. کودکان می توانند هر هفته 

از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در یک اردو ثبت نام کنند. برنامه شامل یک وعده ناهار سالم و میان 

ن وی حداک�ش تا   قبیل، امکان آوردن کودک از ساعت 7.15 صبح یا تحویل گرف�ت
گ

وعده می باشد. با هماهن�

ساعت 6 بعد از ظهر وجود دارد )مراقبت های زودهنگام و دیرهنگام(.

موقعیت های مکا�ن اردوها کجا است؟

تمام مکان ها در رسارس وین با جزئیات در وب سایت ما www.summercitycamp.at ذکر شده است.

کت کند؟ چه کیس می تواند �ش

 می کنند و در تابستان از 
گ

این امکانات برای همه کودکان و نوجوانان در سن مدرسه است که در وین زند�

آنها در محوطه دانشگاه یا مراکز مراقبت بعد از مدرسه مراقبت نمی شود.

هزینه اردوها چقدر است؟

هزینه مراقبت روزانه از کودک 50 یورو در هفته شامل ناهار است. برای خواهر و برادر دوم و سوم هر 

ایط مراقبت های اولیه  ن ترتیب، کودکا�ن که در رسش کت فرزند چهارم رایگان است. به هم�ی کدام 25 یورو. رسش

 می کنند، می توانند از این تسهیالت به صورت رایگان استفاده نمایند. 
گ

و حداقل درآمد مبت�ن بر نیاز زند�

برای این کار، هنگام ثبت نام باید اعالن مربوط به حداقل درآمد مبت�ن بر نیاز یا اثبات وضعیت پناهجو�ی 

را نشان دهید.

ی أک�ب مستخدام أنیقة باستخدام الصوص. لقة بشکل 
وى موالعنام الفات خاصة الرسوات والفعالبعض �ن

وم کنك استویات لتسلیمکنك أرسعة، یدیك. یدیك. إطبالتسلیم

ثبت نام شخیص:

آخرین مهلت ثبت نام

برنامه کودکان: 11 ژوئن 2021:

: 11 ژوئن 2021: برنامه کودکان با پشتیبا�ن آموز�ش

برنامه مخصوص کودکان ناتوان: 21 مه 2021

وع دوره مربوطه برنامه نوجوانان: حداک�ش دو هفته قبل از رسش

 BiM - Bildung im Mittelpunkt, Anschützgasse 1, 2. آموزش - BiM تلف�ن در 
گ

ثبت نام شخیص پس از هماهن�

Stock, 1150 Wien  وین انجام می شود )تلفن: 43+ 1 524 25 09 46(.

ثبت نام در سامانه تعطیالت شهر وین:

همه اطالعات مهم ثبت نام
Summer City Camps: تعطیالت شام در

 وین همراه با تنوع و تفریح بسیار


