ال توجد خطط لقضاء عطلة الصيف؟ هل ترغب في قضاء جزء اآلخرين والحصول على الكثير من
استعداد جيد للمدرسة؟ من عطلتك مع األطفال المرح؟ هل تريد أن تكون على
أيها اآلباء األعزاء  ،أيها الطالب األعزاء
غير فيروس كورونا العديد من الخطط والرغبات هذا العام .أغلقت المدارس واضطر جميع التالميذ إلى مواصلة الدراسة من المنزل.
كانت صعبة للغاية بالنسبة للعديد من األطفال .لم يُسمح لألطفال بمقابلة أصدقائهم لفترة طويلة .تم إغالق المالعب وكان على النوادي أن
تأخذ استراحة.
تم إلغاء العديد من العروض للعطلة الصيفية .لذا فقد ابتكرنا برنام ًجا لك حتى تتمكن من االستمتاع وااللتقاء بأطفال آخرين .من المهم جدًا
بالنسبة لنا أن يتمكن الجميع من المشاركة وأن تكون آمنة للجميع.
نحن مسرورون بكم

لمن
األطفال بين

و

سنة

األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة في لودفيغسبورغ
األطفال الذين يرغبون في قضاء أسبوعين مع األطفال اآلخرين في عطلتهم الصيفية واالستمتاع
ما هو معسكر لودفيغسبورغ الصيفي ؟
الذين يرغبون في أن يصبحوا معلمين يقدمون بأنفسهم عروض مختلفة لألطفال
األطفال يشاركون بالمجموعة في عرض من العروض في

أيام

اآلباء ال يدفعون مال لذلك
ال بداي ة ف ي

ب ق يمة م ساهمة جمع ي تم ح يث  ،مجان ي ال عرض

ما العروض المتوفرة ؟
عند التسجيل  ،يمكنك اختيار ما تريد .هناك احتماالت مختلفة
السينما والمسرح
الحركة والرقص
الفن والحرف اليدوية
استكشاف الغابات والطبيعة والثقافة
القراءة والكتابة
عرض مقدم لألطفال في مادة الرياضيات من الصف الخامس إلى السابع

متى يتم إقامة مخيم لودفيغسبورغ الصيفي ؟
أغسطس

-

أغسطس

عطلة من االثنين إلى الجمعة والسبت واألحد
كل يوم في الصباح لمدة

ساعات  ،سنعلن عن األوقات الدقيقة

أين يقع المخيم الصيفي؟
في كلية التربية والرعاية اإلجتماعية في لودفيغسبورغ والتي تقع بجانب محطة القطار
بعض النشاطات تتم في الغابة أو بالقرب منها
طالب المرحلة األساسية يأتون كالمعتاد إلى مدارسهم صباحا ويتم إصطحابهم من هناك من قبل الدارسين في الكلية
كيف التسجيل ؟

ال ت سج يل ا س تمارة وملء ب ت نزي ل ق م
في نموذج التسجيل  ،يمكنك تحديد ثالث مجاالت ترغب فيها
يوليو

حتى

ق سم إل ى أف ل تها أر س لها أو
،

ي ول يو

ب ح لول
 ،وال عائ لة ال ت ع ل يم

ما هو المهم بالنسبة لنا ؟
جميع بصحة جيدة! هذا هو السبب في وجود قواعد خاصة يجب على الجميع االلتزام بها.
إذا كانت هناك أية أسئلة  ،فسنحاول اإلجابة عليها .يمكنك االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف.
ماذا عليك أن تحضره معك ؟
وجبة طعام صغيرة للوقت في المشروع
الشرب :الجو حار جدًا ً في الصيف  ،فكر بما
واحدة مرة
هل من أسئلة؟ ونحن سعداء للمساعدة
البريد اإللكتروني

هات ف

إل ى أر سل

