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UheaterTprachCamp  2020  مخيم     
 

حضرات أولياء األمور األعزاء     
هل يحتاج طفلكم إلي دعم إضافي في التحدث باللغة الأللمانية ؟  

هل يتوجب أو ينبغي أن تتحسن مهارات اللغة األلمانية إبنك أو بنتك ؟  
 

     TheaterSprachCamp 2020   إذاً علي حضرتكم التسجيل في مخيم 
 

لألطفال الذين هم    2020/ 8 / 7حتي    7/  02في الفترة من :    ( TheaterSprachCamps ) يقام مخيم 
اآلن وبعد أن يقيم أو يقدر معلميهم درجة او قيمة إحتياجهم الواضح في اللغة اللمانية . 3في الصف   

ينبغي عليك التسجيل أيضاً .سنوات , ف 9إلي  8إذا كان طفلك في إحدي الصفوف التمهيدية ويبلغ من العمر   
 

.  3تعلم األلمانية , وأداء المسرح , والشعور بجو العطالت. فرصة فريدة من نوعها لطفل حضرتك في الصف   
ج أو          برنامج متنوع في بيوت الشباب والمخيمات المدرسية في أماكن مميزة بالمواقع الرائعة في والية هامبور

في نيدرساكسن . في  إشليسفيجهولشتاين أو  
   
 

ألماكن التي سيذهبون غليها , وهناك سيحسنون قدراتهم        18األطفال سوف يقضون أو سيمكثون  يوماً في إحدي ا

يتم الفصل     في اللغة األلمانية بطريقة سهلة وميسرة , وعلي سبيل المثال : ستتم مراعاة تغذية األطفال المسلمين, و

لمبيت .بين البنات والبنين في ا  
 

من قبل إدارة التعليم , والتعليم المهني , لذالك ال يدفع أولياء  األمور     TheaterSprachCamp يتم تمويل مخيم      
أسابيع تقريباً و شاملة السفر  3يورو مصاريف خاصة لكل مجموعة ( في فترة  81يورو فقط +   47) سوي   

واإلقامة واألكل والبرنامج بأكمله .  
 

جلة رسمياً . وهي مس   ( J EW )  من قبل جمعية TheaterSprachCamp سوف يتم تنظيم مخيم 
Jugenderholungswerk Hamburg  e . V 

 
مكان لطالب الصف الثالث , لذا ينبغي سرعة تسجيل طفل حضرتك في          042في كل هامبورج متاح حوالي 

 أقرب  وقت ممكن .
 

بثالث مراحل أو خطوات :   TheaterSprachCamps  تمر مراحل التسجيل في مخيم 
 

ـ يتوجب علي حضرتك ملئ إستمارة التسجيل التي حصلت عليها من مدرسة أو مدرس الفصل الذي به              1

 طفل حضرتك بأسرع وقت ممكن وإعادتها مرة أخري .
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ي موعد أقصاه : ـ تقوم مدرسة أو مدرس الفصل بإعطاء حضرتك طلب التسجيل بعد الموافقة عليه ف 2  

في هامبورج .  JEW إلي جمعية     2020. 2. 15   
 

, فسيتم إعالن حضرتك   TheaterSprachCamp ـ إذا تحصل طفل حضرتك علي مكان في إحدي مخيمات   3  
 
 

بموعد رسمي للتسجيل عند التسجيل الشخصي في الجمعية علي عنوانها الرسمي :   JEW من قبل جمعية 
JEW, Ausschläger Billdeich 6 , 20539 Hamburg 

 
ل حضرتك مع يتوجب علي حضرتك دفع تكاليف الرحلة نقداً ثم تقوم بتوضيح التفاصيل الشخصية الخاصة بطف  

مثل ) السباحة , األدوية , النظام الغذائي , واألشياء الخاضة بالطفل (   JEW موظف جمعية 
 

ول         6سيتم إخبار حضرتك بمقصد رحلة طفلك خالل منتصف شهر  مع طلب الحجز الرسمي وطلب دعوة 

 مقابلة أو لقاء مع مجموعة السفر .
 

حتي اآلن إيجابية ومنظمة للغاية في المشروع أو     TheaterSprachCamps كانت الرحالت السابقة لمخيمات  
شكل كبير .الخصوص ب الرحلة : تمكن األطفال الذين شاركوا فيها من تحسين قدراتهم ودوافع التعلم لديهم علي وجه  

 
أسابيع مفيدة حافلة  3خالل   TheaterSprachCamp 2020 أنا متأكد كذلك أن طفل حضرتك سيستفيد من مخيم 

بذلك. باألحداث واإلسترخاء , لذا ارجو من قلبي أن تبادر في تسجل إبنتك او إبنك عندما يقترح معلمي الفصل  
 

ك , أو  ه بها إلي معلمة أو معلم الفصل الذي به إبنت أو إبن حضرتإذا كان لدي حضرتك أي أسئلة , فيرجي التوج

          040 251 20 55إتصل بجمعية راحة الشباب مباشرة علي هاتف رقم : 
 

TheaterSprachCamp يمكن حضرتك اإلطالع علي عمل جمعية راحة الشباب والتعرف علي معسكرات    
 عن قرب وألقي نظرة أو شاهد بنفسك . 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 مع جزيل الشكر والتقدير   


