2020تسجيل ملزم لمعسكر لودفيغسبورغ الصيفي
يوليو 28إلى 17من
في جامعة لودفيغسبورغ
بيانات الطفل
االسم
الكنية
رقم الشارع والمنزل
الرمز البريدي ومكان اإلقامة
تاريخ الوالدة
اسم المدرسة وموقعها
صف دراسي
عنوان البريد االلكتروني
لتأكيد التسجيل وللمزيد من المعلومات

جهة اتصال للطوارئ
االسم
الكنية
رقم الشارع والمنزل
الرمز البريدي ومكان اإلقامة
الرمز البريدي ومكان اإلقامة

االسم
الكنية
رقم الشارع والمنزل
الرمز البريدي ومكان اإلقامة
الرمز البريدي ومكان اإلقامة

يرجى التأكد من أنه يمكن الوصول إلى شخص واحد على األقل من خالل الهاتف في حاالت الطوارئ خالل "مخيم لودفيغسبورغ
".الصيفي

البيانات الطبية
الحساسية
❏

ال

❏

نعم ما يلي

األمراض السابقة وفقًا لمعهد روبرت كوخ

❏

ال

❏

نعم ما يلي

األمراض السابقة وفقًا لمعهد روبرت كوخ

❏

ال

❏

نعم ما يلي

.تناول الدواء هو مسؤوليتك الخاصة! ال يمكن لمقدمي الرعاية تحمل أي مسؤولية عن هذا أو اعطاء الدواء

تأمين صحي
طفلي مؤمن عليه
❏

ال
نعم
اسم التأمين الصحي

❏

اسم الوالد  /الوصي المؤمن عليه

نود أن نحيطكم عل ًما بأنه ال يمكن قبول أي مسؤولية عن مشاركة األطفال ذوي خطر عالي لالصابة بالكورونا

يمكن العثور على معلومات حول مفهوم النظافة في "مخيم لودفيغسبورغ الصيفي" في ورقة المعلومات ذات الصلة ،
والتي سوف تتلقاها مع تأكيد التسجيل

فترة المشاركة

 .من االثنين إلى الجمعة

من

 .حتى

:مجموعات المشروع

" :سأكون مهت ًما

= "أود أيضًا المشاركة ، ".األولوية

= "أود القيام بذلك!"  ،األولوية أولويات (األولوية يُرجى تحديد
أيضًا" ).سيتم تقسيمك بعد ذلك إلى مشروع واحد بواسطة فريقنا
السينما والمسرح
الحركة والرقص

❏
❏
❏

الفن والتصميم اإلبداعي

❏

استكشاف الغابات والطبيعة والثقافة

❏

القراءة والكتابة اإلبداعية والمرحة

❏

الرياضيات  -مناسبة للعام
عا ًما)

إلى

الدراسي التالي (لألطفال من

قانون حماية الشباب و االطفال

يُقام "مخيم لودفيغسبورغ الصيفي" على أساس قانون حماية الشباب .نشير إلى وجود حظر صارم على الكحول والتدخين .يمكن أن
تؤدي االنتهاكات الخطيرة أو أي سلوك آخر غير منضبط إلى االستبعاد من "مخيم لودفيغسبورغ الصيفي" .في هذه الحالة  ،يجب أن
فورا بعد اإلخطار والتشاور معك أو مع الشخص المسمى بهذه الحالة (االتصال في حاالت الطوارئ) .يجب
يتم اصطحاب الطفل ً
اتباع تعليمات مدير المشروع  /المشرف

:حماية البيانات وإذن اخذ الصور

يتم استخدام جميع البيانات الشخصية حصريًا لتسجيل وتنفيذ "مخيم لودفيغسبورغ الصيفي" وال يتم نقلها إلى جهات خارجية .سوف نحذف جميع
 .أسابيع بعد نهاية "مخيم لودفيغسبورغ الصيفي" لضمان التتبع بنا ًًء على لوائح اإلكليل الحالية4البيانات في أقرب

" في وسائل اإلعالم 2020أنا  /نحن نوافق على نشر الصور ألغراض التوثيق والصحافة فيما يتعلق بحدث "مخيم لودفيغسبورغ الصيفي
:المطبوعة التالية





الجزء المحلي واإلقليمي للصحيفة اليومية
صحيفة المجتمع
اشياء اخرى
نعم

☐
☐

ال

.أنا  /نحن نوافق على النشر في وسائل اإلعالم المطبوعة المذكورة أعاله حتى لو كان ذلك يعني النشر على اإلنترنت

نعم
ال

☐
☐

 Ludwigsburg (sommerferienprojektبمجرد إعطائك إعالن الموافقة  ،يمكنك إبطاله في أي وقت كتابيًا إلى إدارة المشروع أو مدينةlb@gmx.de).
ملحوظة

يمكن أيضًا مشاهدة الصحف  ،وكذلك وسائط الطباعة المطبوعة األخرى المذكورة أعاله  ،وتنزيلها من اإلنترنت .يمكن الوصول إلى المعلومات
والصور المنشورة على اإلنترنت في جميع أنحاء العالم ويمكن تنزيلها وحفظها ودمجها مع بيانات أخرى من قبل أي شخص .ال يمكن إزالة
.المعلومات المنشورة على اإلنترنت

المساهمة في المصروفات

لتوفير المواد المطلوبة للمشروع يرجو
 .€ .يرجى إعطائها لطفلك في اليوم األول من المشروع .يتم جمعها هناك من قبل قادة المجموعة المعنية ويالحظ التسليم10المساهمة لمرة واحدة في

التسجيل

! 2020يوليو 31ينتهي التسجيل يوم الجمعة

يرجى إرسال االوراق المكتملة مع توقيع االهل عن طريق البريد أو البريد اإللكتروني إلى
العنوان البريدي

عنوان البريد االلكتروني

سيتم تأكيد التسجيل على الفور ؛ سوف تتلقى تخصيص المشروع مع المزيد من المعلومات عن طريق البريد اإللكتروني قبل أسبوع واحد على األقل
.من بدء المشروع

التسجيل ملزم .لمزيد من االستفسارات  ،يسعدنا مساعدتك .إذا كانت هناك أي تغييرات  ،يرجى إعالمنا مقد ًما على
رقم الهاتف المحمول :
عنوان البريد االلكتروني

من خالل توقيعك  ،فإنك تمنح موافقتك وإقرارك وصحة واكتمال جميع المعلومات

