
   
 
 

 

 

    

 
 
 
 
 
 

 بازی,تفريح ويادگيری

در تعطيالت تابستانی 2021کمپ تئاتر زبان   

 

 والدين عزيز ,

 برای کودکان   TSCهمان چيزی است که کمپ تئاتر زبان -آموزس زبان , بازيگری در تئاتر و احساس تعطيالت 
  .ارائه ميدهد 3  کالس

ی شرکت نی دارد , اکنون با همکاری معلم فرزند تان را برااگر از نظر معلم , فرزند شما احتياج به تقويت زبان الما
د.کمپ تئاتر زبان ثبت نام کنيدر   

هارت با يک برنامه رنگارنگ از بازی در تئاتر وخواندن داستان و گردش های روزانه به فرزندتان کمک ميکنيدم
د.های او رشد و پيشرفت نمايي  

 

   !رزرو و هرچه زودتر او را ثبت نام کنيد   TSC برای فرزند تان يک جا در کمپ تئاتر زبان  

  

  کرد. هرا ميتوانيد در ذيل مشاهد  TSCتمام اطالعات الزم در مورد کمپ تئاتر زبان  

گيريد.باگر سوالی داريد با معلم فرزندتان تماس   

  تماس بگيريد:  JEWنان هامبورک  اهمچنين شما ميتوانيد با مرکز تفريحی جو

 

 

Jana Knievel 
TSC-Projektkoordination im Jugenderholungswerk Hamburg e.V.  
Tel. 040/251 20 55/  
tsc@jugenderholungswerk.de         www.theatersprachcamp.de                    

 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

 



2021کمپ تئاتر زبان   

                                  2021/08/06الی 2021/07/19:زمان  
    

 درکمپ تئاتر
زبان فرزندم 
?چکار ميکند  

 
 

بازی در تتاتر -  
خواندن داستان و تعريف کردن -  
خواندن يک کتاب کامل و نمايش ان -  
گروهی بازی و تفريح -   
گردش وبازديد -  
ارامش واستراحت کردن -  

برای بچه من 
  ?چه نفعی دارد

 

بهتر شدن زبان المانی با تفريح و بازی -  
ببه خواندن کتا اقاشتي -  
دوستان جديد پيدا کردن -  
سنفه افزايش اعتماد ب -  
با غرور پيشرفت خود را مطرح کردن -  

 
چه کسانی 

 ميتوانند همسفر
 بشوند?

 
 

 کودکانی که
10سال سن داشته باشند  -  8 تا 

کنند می در هامبورگ زندگی -  
  خوانندميدرس  4و IVK 3کالس سوم يا در کالس امادگی زبان -
همچنين نياز به تقويت زبان المانی داشته باشند -  

 چه کسانی کمپ
تئاتر زبان را 

 سازماندهی
 ميکند?

 

  مرکز تفريحی جوانان هامبورگ -
  Das Jugenderholungswerk Hamburg e.V. (JEW)  

به تقاضای مدرسه -  
سال است که سفر برای کودکان و نوجوانان سازماندهی  35مرکز تفريحی جوانان هامبورگ  -

 ميکند
بچه من ازايا 

بخوبی مراقبت 
?ميشود

 

?  
 

بله  !  
.يک اردگاه ميروند بهکودک به يک کمپ  30حداکثر  -  
.مربی تعليم ديده هر کمپ را همراهی ميکند 7-  
.مکانهای مناسب برای کودکان برده ميشوندکودکان به  -  
.ط غذايی برای کودکان رعايت ميشودشراي -  
.دختران وپسران جداگانه اسکان داده ميشوند -  

 رهزينه سفر چقد
 است?

 

يورو برای کل سفر   95 -   
  , BuT) ديکنياستفاده م اموزشی( قسمتی ازبستهيا  و اگر از بسته اموزشی -  

.ه سفر فرزندتان را به عهده ميگيردشهر هامبورگ هزين     
 

          


