نشاطات لصيف 2017
ماذا ستفعل في الصيف القادم؟ اذا لم يكن لديك برنامج معين خالل العطله الصيفيه فامكانك االشتراك باحدى النشاطات الصيفيه التي
ستقيمها البلديه وستكون مع اصدقائك القدامى والجدد.

اهال بكم الى النشاطات المجانيه في بلدية ليندسبري لصيف 2017

ندعوا جميع االناث والذكور المسجلين في بلدية ليندسبري من مواليد ( )2002-2010لالشتراك في النشاطات المجانيه التي ستقيمها
البلديه اثناء العطله الصيفيه .ستقام المخيمات اثناء النهار وايضا هناك مخيمات للمبيت  2-5ايام .النشاطات تناسب جميع االعمار
واالهتمامات في في اماكن مختلفه في البلديه.

لالسف النستطيع ضمان اشتراك االطفال ذو االحتياجات الخاصه امكانية االشتراك بجميع النشاطات لكن باستطاعتكم االتصال
بالمسؤولين عن النشاطات أو اصطحاب احد اولياء االمور للمساعده او الموظف او الموظفه المختصه بمراعاة شؤون الطفل.

التاريخ :فترة عطلة الصيف مابين االسبوع  32و 25

التسجيل :فقط عن طريق االنترنيت  www.lindesberg.se/sommarlovوفي حالة تعذر التسجيل أو مواجهة صعوبه يجب
االتصال باحد المسؤولين المذكوره اسمائهم  .باستطاعتكم االشتراك في مخيمين اثنين .في كل مخيم يتراوح العدد مابين  6-60مكان
والتبليغ عما اذا تم حصولكم على مكان سيتم بعد انتهاء الفتره المحدده للتسجيل .اللضافه الى امكانية التسجيل في مخيمين باستطاعتكم
التسجيل باحدى مدارس السباحه

اخر مهله للتسجيل :المخيم رقم 2017-05-31 1-8
المخيم رقم 2017-06-2017 9-19

االسعار :جميع النشاطات مجانا

الوجبات الغذائيه :ضمن النشاطات والبرنلمج وسيتم ابالغكم في حالة حدوث اي تغييرات

المواصالت :يعتمد على المكان واذا كانت هناك حاجه لتوفير وسيلة نقل فسوف يقوم المسؤولين بذلك عدا سيتم اخباركم عن كيفية
الوصول الى اماكن النشاطات

للمزيد من المعلومات واالستفسار :بامكانكم التحدث الى المسؤولين في المخيمات أو االتصال بالمسؤولين عن تنظيم المخيمات في
البلديه:

Jonas Andersson 0581-811 66
Sara Sporre 0581-811 45
Björn Persson 070-654 37 37
Åsa Viggeborn 0581-811 01
Jimmy Eklund 072-201 33 59

المخيم 1
اسبوع  18-21 .25حزيران
العاب المعسكر الصيفي
للمره الرابعه على التوالي يقيم المعسكر الصيفي نشاطاته مع االلعاب واالغاني والرقص والمسرح بالضافه الى النشاطات الممتعه
االخرى .وستكون فرصه للتعارف مع اصدقاء جدد واللقاء بالصدقاء القدامى فيمن مختلف انحاء المدينه .بلدية ليندسبري لديها 20
مكان وللحجز يجب اللجوء الى الصفحه االكترونيه المذكوره سابقا.
االعمار 7-15 :سنه

المكانFinnsjöstrand, Järnboås, Nora kommun :
االوقات 09-16.00 :هناك امكانيه للمبيت االثنين الى الثالثاء .التفاصيل والوقات يتم التبليغ عنها بعد التسجيل.
وسائل النقل :تنظم وسائل نقل يوميا مابين مناطق النشاطات وهناك باصات خاصه تنقل المشتركين من البلديات االخرى الى
ليندسبري .للمزيد من المعلومات يتم االتصال ب:

Kristina Dybeck 0700-6038203
االيوم االخير للتسجيل2017-05-31 :

المخيم 2
اسبوع  19-22 .25حزيران
اسبوع االنشطه في لينديسبري
هناك العديد من االنشطه الممتعه والمختلفه والتي تتناسب مع مختلف االجواء .ستكون هناك مسابقات مع االصدقاء من منطقة
فيللينكسبرو .شجعوا فريق ليندسبري
االعمار10-12 :

المكانLindesberg arena :
االوقات9.00-15.00 :

للمعلوماتBjörn Persson 070-3543737 :
اليوم االخير للتسجيل31-05-2017 :

المخيم 3
اسبوع  19-22 .25حزيران
اسبوع االنشطه في فلينكسبرو
انشطه مختلفه وممتعه وتتناسب مع جميع االجواء .ستكون هناك مسابقات مع االصدقاء من ليندسبري .شجعوا فلينكسبرو
االعمار10-12 :
في فلينكسبرو

مكان التجمع :مدرسة Ekbacken
االوقات09.00-15.00 :

للمعلوماتJimmy Eklund 070-3214291 :
اليوم االخير للتسجيل 31-05-2017

المخيم 4
االسبوع 19-22 .25حزيران
ايام التكنلوجيا في ليندسبري
اربعة ايام من االنشطه التكنلوجيه حيث ستكون هناك دورات لتعلم التصميم والمونتاج والبرمجه وعدة اشياء عن طريق الكمبيوتر
بالضافه الى االنشطه التكنلوجيه االخرى عن طريق االجهزه والمعدات حيث ستكون انشطه ممتعه للبنات واالوالد معا.
االعمار 13-15 :سنه

اماكن التجمعLindeskolan , Masugnen :
االوقات 8.30-15.30 :يوم الخميس 08.00-12.30
المواصالت :تتوفر مواصالت المناطق االخرى الى ليندسبري

للمزيد من المعلوماتAnderas blom 076-5515224 :
اخر موعد للتسجيل1017-05-31 :

المخيم 5
االسبوع  26-30 26.حزيران
لمن يعشقون الرقص
المخيم سيخصص للرقص واالنشطه االخرى الممتعه .ستقام تمارين لشتى انواع الرقص من قبل مدربين مختصين بالرقص .ستنهى
فترة المخيم بعرض للرقص في صالة لينده سكوالن للعرض من الساعه  16.00وحتى 17.00
االعمار 13-15 :سنه
مكان التجمع :ليندسبري ارينا
المواصالت :ستتوفر مواصالت للنقل من المناطق االخرى الى ليندسبري

Madelene Carlsson 076-7257741
الموعد االخير للتسجيل2017-05-31 :

االسبوع 26,27
المخيم 6
معسكر في مدينة كلوتن مع المبيت حيث تقام العديد من االنشطه والمغامرات الشيقه وايضا فرصه للتعرف على اصدقاء جدد.
 26-28حزيران
االعمار  7-9سنوات
باستطاعة اولياء االمور مشاركة اطفالهم كما بامكانهم المبيت وفي حال عدم توفر اماكن في الباص المخصص فبالمكان الذهاب
بسياراتهم الخاصه ولكن يجب عليهم التبليغ مسبقا للمعلومات.
المخيم  28-30 7حزيران .االعمار 13-15 :سنه
المخيم  3-7 8تموز .االعمار 10-12 :سنوات
مكان التجمع Lägerskolan :في مدينة كلوتن
الباص من والى كلوتن :فللينكسبرو فدافوك ليندسبري فروفي كولدسميدهيتتان ستورو لوا فانتهيتتان

السكن 2-8 :في الغرفه الواحده ويجب اخذ االغطيه والبطانيات الخاصه الى المعسكر

للمعلوماتBjörn Persson 070-3543737 :
اخر يوم التسجيل31-05-2017 :

المخيم 9
االسبوع 3-7 27 :تموز
رياضه واسبوع مليء بالنشاطات في ليندسبري
ستكون هناك نشاطات متنوعه و مختلف انواع االلعاب الرياضيه كما ستكون هناك مسابقات ومغامرات شيقه.
االعمار 7-9 :سنوات
االوقات09.00-15.00:

Fia Lindstedt 070-2823700
اخر يوم للتسجيل15-06-2017 :

المخيم 10
االسبوع 10-14 .28 :تموز
وقت ممتع مع الحيوانات في حديقة كلوكار
لقضاء وقت ممتع في حديقة كلوكار للحيوانات مع االصدقاء حيث هناك فرصه لركوب الخيل واللعب مع الحيوانات االليفه والكثير
من االنشطه الممتعه
االعمار 7-9 :سنوات

المكان:خارج مدينة ليندسبري Klockarsgården
االوقات :االثنين الى الخميس  .09.00-15.00الجمعه 09.00-13.00
المواصالت :سيكون هناك باص من محطة ليندسبري لنقل االطفال وايضا من المناطق االخرى

Johanna klockars 070-3609785
اخر يوم للتسجيل15-06-2017 :

االسبوع 28-29
مسابقات الخيول
لعشاق ركوب الخيل والراغبين في تعلم ركوب الخيل تقام مسابقات الخيول ودورات للتعلم في ساحة الخيول في ساحة الخيول في
فورنابودا واية تجربه سابقه في ركوب الخيل غير مطلوبه .ستتعلم ركوب الخيل خالل يومين بالضافه الى المعلومات االخرى عن
الخيول وذلك عن طريق مدرسة اوربرو لينده ترافسكوال.

المخيم  10-11 .11تموز  10-15سنه
المخيم  18-19 .12تموز  7-9سنوات

المكانFornaboda travbana :
االوقات09.00-15.00 :
المواصالت :سيكون هناك باص من محطة ليندسبري وايضا من محطات المناطق االخرى

للمعلوماتLena Thybeck 070-5558202 :
االسبوع 29 .30
مغامرات ركوب الحصان االيسلندي
هناك فرصه لركوب الحصان االيسلندي الذي يجر ورائه عربه كذالك فرصه لتعلم العنايه بالحصنه .

المخيم  17-19 .13تموز 10-15 .سنوات
المخيم  24 -26 .14تموز 7-9 .سنوات

Västra fallet, storå
االوقات09.00-15.00 :

Lena Jonsson 070-8791821
اخر يوم للتسجيل15-06-2017 :

المخيم 15
االسبوع  24-30.26تموز
تعليم الرقص للراغبين ومحبي الموسيقا وانواع الرقص كالجاز والهيبهوب
االعمار 10-12 :سنه
المكان :ليندسبري ارينا
االوقاتك
10.00-16.00
تتوفر مواصالت للقادمين من خارج ليندسبري

المكانAnna Nelson 070-658 69 69:
اخر يوم للتسجيل15-06-2017 :

االسبوع .30 .31
تعليم ركوب الخيول
لمن يرغب بتعلم ركوب الخيول من الذكور واالناث وكيفية التعامل مع الخيول اسبوع كامل مع الخيول واالثاره
المخيم  24-28 .16تموز 10-15 .سنه
 31 .17تموز الى  4آب 7-9 .سنوات

المكانNorslunds ridanläggning, Lindesberg :
االوقات09.00-15.00 :

المواصالت متوفره من بقية المدن الى ليندسبري

للمعلوماتPetra Holm 070-3593886 :
اخر يوم للتسجيل 15-06-2017

المخيم 18
االسبوع  1-4 .31آب
وقت ممتع مع من يرغب بالرسم ,االعمال اليدويه أو تعلم االلعاب البهلوانيه.
االعمار 7-12 :سنه

المكانSiggebohyttan :
االوقات09.00-15.00:
المواصالت :من محطة ليندسبري ومن المناطق االخرى

Sara Sporre 0581-81145
اخر يوم للتسجيل15-06-2017 :

المخيم 19
االسبوع 7-11 .32آب
اسبوع االفالم في ليندسبري
الخطوه االولى نحو هولييود.لمن يرغب التعلم خالل اسبوع على كيفية صناعة فلم من مراسل الى مصور الى مهندس صوت وايضا
المونتاج والموسيقا التصويريه واالضاءه وفي النهايه سيكون هناك عرض لفلم وثائقي من عمل الطالب انفسهم وباشراف خبراء
افالم
االعمار 13-15 :سنه
المكان :ليندسبري ارينا
االوقات08.30-15.30 :
المواصالت :من الثالثاء الى الجمعه تتوفر باصات من والى ليندسبري والى ارينا

للمعلوماتThomas Hegefors 070-7992721 :
اخر موعد للتسجيل15-06-2017 :

االسبوع 19 .25-27حزيران الى  7تموز
مدرسة تعلم السباحه في فلينكسبرو
االعمار 7-15 :سنه
المكان :مسبح فلينكسبرو
يتم تقسيم المجموعات يومي  17و  18تموز وسيتم تسليم البرنامج المتعلق بالوقات التي ستكون ساعه باليوم على مدى  3اسابيع
وسيقام الحفل الختامي يوم  7تموز .

الطعام والشراب ليس ضمن البرنامج

للمعلوماتMia järphagen 070-4502556 :
اخر موعد للتسجيل31-05-2017 :

االسبوع 28-30
مدرسة السباحه في فروفي

المكانPrestryggerns badplats, Frövi :
التاريخ 10 :تموز الى  29تموز
جدول االوقات سيسلم بنفس التاريخ وسكون لفترة ساعه باليوم على مدى ثالثة اسابيع وسينتهي بحفل الختام واالنشطه الممتعه
الطعانم والشراب ليس ضمن البرنامج

للمعلوماتCaj Noren 070-5405013 :
اخر موعد للتسجيل 31-05-2017

