
   
 

 

 

 

    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 اآلباء األعزاء،

 

لألطفال في مخيم اللغة المسرحي   (TSC) هذا ما يقدمه  - التدريب اللغوي والتمثيل والشعور بالعطلة 
 الصف الثالث. 

 أن طفلك لديه احتياجات خاصة في اللغة األلمانية ، فيمكنك اآلن تسجيله   المعلم إذا رأى  

 وقراءة القصص والرحالت االستكشافية سيفيد طفلك ويطور مهاراته  البرنامج المتعدد من المسرح  
 

 لطفلك وقم بتسجيله بسرعة!  مخيم اللغة المسرحي قم بتأمين مكان في 

 
 مخيم اللغة المسرحي في الصفحة الثانية  يمكن العثور على جميع المعلومات المهمة حول 

 : JEWإذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى االتصال بمعلم الفصل الخاص بطفلك. يمكنك أيًضا االتصال بـ 
Jana Knievel 
TSC-Projektkoordination im Jugenderholungswerk Hamburg e.V.  
Tel. 040/251 20 55/  
tsc@jugenderholungswerk.de         www.theatersprachcamp.de                                                    

 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:tsc@jugenderholungswerk.de
http://www.theatersprachcamp.de/


 

TSC 2021 2021/  8/  6الي  7/   19 الفترةفي 

 مسرح اللعب  ✓
 قراءة القصص وإخبارها  ✓
 كتاب كامل قديمقراءة وت ✓
 اللعب واالستمتاع في مجموعة  ✓
 الذهاب في رحالت  ✓
 االستمتاعاالسترخاء و ✓

ماذا يفعل طفلي 
 ؟ TSCفي 

 تحسين اللغة )األلمانية( بطريقة مرحة  ✓
 استمتع بالقراءة  ✓
 تكوين صداقات جديدة ✓
 الثقة بالنفستعزيز  ✓
 اظهار تقدمه بكل فخر ✓

ماهي المزايا التي  
يقدمها البرنامج 

 البني ؟ 

 األطفال
 سنوات  10-8تتراوح أعمارهم بين  ✓
 يعيش في هامبورغ ✓
 ¾ IVKالذهاب إلى الصف الثالث أو  ✓
 بحاجة إلى دعم إضافي في اللغة األلمانية.  ✓

من يمكنه السفر 
 معنا ؟

 (JEW) مركز ترفيهي للشباب ✓

 نيابة عن المدرسة  ✓
 JEWعاًم   35تنظيم رحالت لألطفال منذ  ✓

 من ينظم البرنامج ؟

 نعم!
 طفالً كحد أقصى إلى المخيم.  30يسافر  ✓

 مشرفين مدربين في كل مخيم.  7يوجد  ✓

 لألطفال  مناسبةيسافر األطفال في أماكن إقامة  ✓
 مراعاة القواعد الغذائية لألطفال. ✓
 والفتيان بشكل منفصل يتم إيواء الفتيات  ✓

هل سيعتنى بإبني 
 بشكل جيد ؟ 

 يورو للرحلة بأكملها 95 ✓

 ( ، فستغطي مدينة هامبورغ التكاليف BuTإذا كنت مؤهالً للحصول على حزمة التعليم والمشاركة ) ✓

 تكلفة الرحلة ؟ كم 

 الخطوة األولى 
 هذه الرحلةتحدث المعلمة او المعلم عن مخيم اللغة المسرحي  ثم تسجله معاُ في  

 الخطوة الثانية  
دفع يجب  وتْستدعى إلى محادثة شخصية حول الرحلة وتوضيح بعض االمور واالجابة علي االسئلة 

 تكاليف الرحلة  
 الخطوة الثالثة 

تستلم تأكيد الحجز  وكذالك تستلم المعلومات المهمة ومكان اللقاء والتعرف على المشرفات  
 والمشرفين  

 يمكن أن تبدأ الرحلة  

كيف أستطيع أسجل  
 إبني 

 


