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 ناکدوک یارب
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 ناکدوک یارب

 
 هرود نازومآ شناد :رظن دروم هورگ
 ای ینییاپ حطس سآ اھآ ٫ھطسوتم
 کینکت یلپ یشزومآ هرود
 
 ود یشزومآ یاھ سالک :تیلاعف عون
 یضایر ٫یناملآ نابز یارب ییا ھتقھ
 یسیلگنا و
 
 تاعاس نیب اھ سالک :تبقارم

 تدم ھب حبص ٠٩:٣٠ یلا ٠٨:٣٠
 یارب .دنوشیم راذگرب تعاس ھس
 یراذگ رب نامز رت قیقد تاعالطا
 .دینک ھعجارم ریز تیاس ھب اھ سالک

www.summercitycamp.at  
 
 ناگیار :ھنیزھ
 
 عورش زا لبق ھتفھ ود ات :مان تبث
 رظن دروم سالک
 

 
 ۶ نینس رد ناکدوک :رظن دروم هورگ
 لاس ١۴ ات
 
 یاھ ھمانرب و حیرفت :تیلاعف عون
 زکرم رد تالیطعت صوصخم عونتم
 
 اب هارمھ ھنازور تبقارم :تبقارم
  کاروخ و دروخ
 
 وروی ۵٠ ییا ھتفھ :ھنیزھ
 
 ٢٠٢٠ یم ١۵ :مان تبث

 
 ۶ نینس رد ناکدوک :رظن دروم هورگ
 لاس ١٢ ات

 یشزومآ یاھ سالک :تیلاعف عون
 ود ھنازور روط ھب ییا ھتفھ کی

 نازومآ شناد یارب شزومآ تعاس
 تعاس ٣ ھنازور ٫ییادتبا عطقم
 سالک نازومآ شناد یارب شزومآ
 و یزاب اب هارمھ مشش ات مجنپ

 رھظ زا دعب رد یمرگرس

 اب هارمھ ھنازور تبقارم :تبقارم
 رد تبقارم ناکما و کاروخ و دروخ

 تقورید و دوز حبص
 
 وروی ۵٠ ییا ھتفھ :ھنیزھ
 
 ٢٠٢٠ نوج ١٩ :مان تبث

 
 ۶ نینس رد ناکدوک :رظن دروم هورگ
 لاس ١٢ ات
 
 یارب انش شزومآ :تیلاعف عون
 دنتسین دلب انش ھک یناسک و نایدتبم
 
 لبق ھتعاس ھس یانش سالک :تبقارم
 رھظ زا دعب تبقارم تامدخ ٫رھظ زا
 ناکما و کاروخ و دروخ اب هارمھ
 تقورید و دوز حبص رد تبقارم
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 ۶ نینس رد ناکدوک :رظن دروم هورگ
 لاس ١٢ ات
 
 و حیرفت ٫یمرگرس :تیلاعف عون
 ییوجارجام
 
 اب هارمھ ھنازور تبقارم :تبقارم
 رد تبقارم ناکما و کاروخ و دروخ

 تقورید و دوز حبص
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