
 

 المدينة الصيفية اتعروض مخيم

 
 المدينة الصيفية مخيمات 

 لالطفال 
 

 
 مخيمات المدينة الصيفية  

 مع دورة لتعلم السباحة 
 لالطفال 

 
 

 

 
 مخيمات المدينة الصيفية  

 مع دعم التعلم 
 لالطفال 

 

 

 مخيمات المدينة الصيفية  
 لالطفال 

 ذوي اإلحتياجات الخاصة 
 

 

 مخيمات المدينة الصيفية  
 للشباب  

 مع دعم التعلم 
 

 

: األطفال ما بي    المستهدفةالفئة 
 سنة  12و  6عمر 

 

 : اللعب و المرح و المغامرةالنشاطات 

 

 : رعاية طوال اليوم و منالرعاية

ضمنها الطعام. و يوجد إمكانية  
ي الوقت الرعاية 
 المبكر و المتأخر ف 

 

ي االسبوع  50:  التكاليف
 يورو ف 

 

 2020يونيو  19: مهلة التسجيل

 

األطفال ما بي    : الفئة المستهدفة
 سنة  12و  6عمر 

 

: تعلم السباحة للمبتدئي   النشاطات 
 و الغت  قادرين عىل السباحة 

 

: دورة تعلم السباحة لمدة  الرعاية
ثالث ساعات قبل الظهر؛ رعاية وقت 
الفراغ مع الطعام بعد الظهر؛ إمكانية  

ي الوقت المبكر و المتأخر 
 الرعاية ف 

 

ي االسبوع  50:  التكاليف
 يورو ف 

 

 2020يونيو  19: مهلة التسجيل

 

: األطفال ما بي    الفئة المستهدفة
 سنة  12و  6عمر 

لكل من الفئات التالية  :  النشاطات 
 دعم دراسي لمدة أسبوع: 

دراسة لمدة ساعتي   يوميًا لتالميذ  
المرحلة اإلبتدائية. دراسة لمدة ثالث  

ساعات يوميًا لتالميذ المرحلة  
اللعب  الدراسية الخامسة و السادسة. 

 و اإلستمتاع ما بعد الظهر 

 : رعاية طوال اليوم و منالرعاية

ي  ضمنها الطعام. 
إمكانية الرعاية ف 

 الوقت المبكر و المتأخر 

 

ي االسبوع  50:  التكاليف
 يورو ف 

 

 2020يونيو  19: مهلة التسجيل

 

: األطفال ما بي    الفئة المستهدفة
 سنة 14 و  6عمر 

 

فعاليات  الرحالت و : النشاطات 
ي المقر 

 عطلية متنوعة ف 

 

طوال   دمجية تكاملية  : رعايةالرعاية
 ضمنها الطعام.  اليوم و من 

 

ي االسبوع  50:  التكاليف
 يورو ف 

 

 2020مايو   15: مهلة التسجيل

 

تالميذ مدارس  :  الفئة المستهدفة
المتوسطة أو تالميذ المدرسة الثانوية  

المرحلة السفىل  -(AHSللتعليم العام )
 أو تالميذ مدرسة العلوم التقنية  

الدعم التعليمي لمدة  : النشاطات 
ي مادة اللغة األلمانية و  

أسبوعي   ف 
ية   الرياضيات و اللغة الإلنجلت  

تبدء الدورات ما بي   الساعة  :  الرعاية
الثامنة و النصف و التاسعة و نصف  

صباحًا و تسغرق كاًل منها ثالث  
ذ أوقات إبتداء  نرجوا أخساعات. 

الدوام من صفحة  
www.summercitycamp.at 

 ة مجاني:  التكاليف

أسبوعي   قبل   لغاية: مهلة التسجيل
 بداية الدورة 


