أنظم معنا في ُمخيم هذا الصيف
إغتنم الفرصة للتعرف على أصدقاء جدد ،تجربة أشياء جديدة،إيجاد أهتمامات جديدة ،تعلم مهارات جديدة! يوجد لدينا
ُمخيمات للمبيت ومخيمات خالل وقت النهار .جميع ال ُمخيمات هي مجانية .نأمل برؤيتكم.
ُمخيمات ال ُجزر في الهواء الطلق
لمواليد  2007ـ ُ ،2009مخيم خالل وقت النهار.
متى :األسبوع  24من األربعاء الى الجمعة  10ـ  12يونيو
األسبوع  25من األثنين الى الخميس  15ـ  18يونيو
قضاء أيام ممتعة خارجا ً في الطبيعة
ُمخيم مدينة ميدان السباق

لمواليد  2010ـ ُ 2013مخيم خالل وقت النهار
متى :األسبوع  26من األثنين الى الخميس  22ـ  25يونيو
جرب الكثير من الرياضات مع فريق  IFK Växjö, Växjö DFF, Dackegymnasterna ,Växjö Vipersوالمزيد.
ُمخيم Tjejer emellan
للفتيات من مواليد  2004ـ ُ ،2007مخيم للمبيت.
متى :األسبوع ( 27المغادرة ستكون األحد لألسبوع  )26من األحد الى يوم الثالثاء
 30 ، 28يونيوُ ،مخيم ورشة عمل ،نقاشُ ،معايشة للطبية ومرح!
ُمخيم الفتيات
لمواليد  2007ـ ُ ،2009مخيم للمبيت.
متى :األسبوع  27من األثنين الى األربعاء  29يونيو  1 ،يوليو
للجميع الذين يودون التعرف على صديقات جدد ،التناقش والمرح سويا ً ً.

ُمخيم الرياضة األلكترونية
لمواليد  2004ـ ُ 2006مخيم خالل وقت النهار
الزمن :األسبوع  25من الثالثاء الى الخميس 16ـ  18يونيو
األسبوع  30 ، 26من الثالثاء الى الجمعة  23ـ  26يونيو 30 ،ينويو ـ  3يوليو 7 ،ـ  10يوليو 14 ،ـ  17يوليو،
 21ـ  24يوليوُ .مخيم للذين يحبون العاب الكمبيوتر والرياضات األلكترونية!
ُمخيم ركوب الخيل في المهولت
لمواليد  2007ـ ُ ،2012مخيم خالل وقت النهار.
الزمن :األسبوع  25الخميس  18يونيو .جرب يوما ً في عالم رياضة الفروسية مع نادي المهولت لركوب الخيل!

ُمخيم تقنيات المعلومات

لمواليد  2004ـ  ،2010مخيم خالل وقت النهار
متى :األسبوع  26من األثنين الى الجمعة  22ـ  26يونيو
ُمخيم يُعنى بعالم البرمجة
ُمخيم ركوب الخيل في براوس
لمواليد ُ ،2011 ، 2008مخيم خالل وقت النهار
الزمن :األسبوع  31من الثالثاء الى الخميس  28ـ  30يوليو
األسبوع  32من األثنين الى الخميس  3ـ  6أغسطس  .للذين لديهم فضول وحب الخيل بمشاركة نادي براوس
للفروسية وخيول .ponny
ُمخيم  BGللموسيقى
لمواليد  2004ـ ُ ،2007مخيم خالل وقت النهار
متى :األسبوع  26من األثنين الى الخميس  22ـ  25يونيو
األسبوع  27من األثنين الى الخميس  29يونيو ـ  2يوليو .أربعة أيام مع الموسيقى فقط ،إنشاء فرقة ،التكرار سويا ً
واألنتهاء بحفل موسيقي!

لمزيد من المعلومات والتسجيل الذهاب الى الصفحة األلكترونية
www.vaxjo.se/aktivtlager

هل لديك أسئلة؟ تواصل مع

Anna Lagrelius, telefon 0470-41191
aktivtlager@vaxjo.se

هل ترغب بمعرفة المزيد عن النشاطات خالل الصيف في البلدية؟
تابع www.vaxjo.se/aktivtlov
سوف تتوفر إبتدا ًء من األسبوع  22المعلومات التي تخص النشاطات لألطفال والمراهقين لصيف .2020

