اردو خوابگاهی تابستانی۲۰۱۸
اردو خوابگاهی چيست؟
در اردوی ما ميتوانيد آب تنی کنيد ،با رفقا باشيد ،فوتبال بازی کنيد ،به مکان های تفريحی سفر کنيد ،ماهيگيری
کنيد ،قايق پاروئی استفاده کنيد ،سرگرمی داشته باشيد و بسياری کارهای ديگر انجام دهيد .کال ترکيبی از روزهای
زيبای تابستان در ساحل و شوخی های ديوانه وار با يک عالمه مشغوليت.
در اردو  ۸ ،٧ ،۶روز هستيد يا  ۶روز بسته به اينکه کالس چندم باشيد ،ما در يک تابستان چندين دوره اردو داريم.
دوره ۱
دوره ۲
دوره ٣
دوره ۴

21-06- 2018 - 16- 06-2018
01-07- 2018 - 25- 06-2018
11-07- 2018 - 04- 07-2018
20-07- 2018 - 14- 07-2018

 ۶روز سال تحصيلی 5-4
 ٧روز سال تحصيلی 6-5
 ۸روز سال تحصيلی 7-6
٧روز سال تحصيلی 9-7

ک اف او ام رنجن  KFUM Rengenباغ اردوگاه خارج از ستوره فورش ،حدودا  ۲مايلی لين شوپينگ قرار دارد .هر
دوره ما يک اتوبوس فراهم می کنيم تا با آن سفر کنيم .چند تا از مربی ها با اتوبوس ميآيند و بقيه مربی ها در اردو باقی
ميمانند تا زمانيکه شما ميرسيد شما را تحويل بگيرند .وقتی زمان اردوی شما به پايان برسد با اتوبوس به لين شوپينگ
بر ميگرديم.
ما در کلبه های کوچک ميخوابيم و يک خانه بزرگ دارای اطاق فعاليت /سالن غذاخوری داريم .شما همراه ساير شرکت
کننده ها در اردو در کلبه های ۸-۶تخته ميخوابيد .مربی ها هم در خانه ميخوابند ولی اطاق مخصوص بخود دارند .
هميشه يک مربی هست که بتوانيد با او صحبت کنيد ،حتی شبها ،بطور مثال چنانچه برای بخواب رفتن مشکل داريد يا
نياز داريد با کسی حرف بزنيد.
چنانچه هوس کرديد به اردو برويد با يک بزرگتر در خانه صحبت کنيد ،يا شايد ميخواهيد قبل از تقاضا اطالعات بيشتر
داشته باشيد.

اردو خوابگاهی
از طرف ما در فعاليتهای کاری اوقات فراغت که زير مجموعه بخش منابع -و پشتيبانی فعاليت کاری کمون لين شوپينگ
است ،ترتيب داده ميشود .از طرف کميته کودک -و نوجوان به ما ماموريت داده شده است که فعاليت کاری اردوی
خوابگاهی را اداره کنيم .بغير از اينکه در اردو به کودکان و نوجوانان يک اقامت مطمئن و امن داده ميشود ،اردو جهت
در جمع بودن ،خاطرات قابل بياد آوردن و رشد و نمو انسانی است .دور بودن از خانه در طی اين روزها ميتواند قدم
بزرگی باشد.
در طول هر دوره  ۲-۱معاون مدير و چند تا مربی کودک کار می کنند .بيشترين مسئوليت اين فعاليت کاری بدوش مدير
و رئيس فعاليت کاری ميباشد.

سفر تا و از اردو
سفر تا و از اردو دستجمعی با اتوبوس از لين شوپينگ صورت ميگيرد.

تاييديه جا
چنانچه به شما پيشنهاد جا در اردو داده شود ،حداکثر  ۵ماه می از طرف ما يک نامه دريافت ميکنيد که تاييديه جا در
اردو است .پس از آن حدود يک هفته وقت داريد که جواب بلی يا خير بدهيد.
توجه! ثبت نام مقيد کننده ميباشد.
هزينه
بچه اول
بچه دوم
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دوره ۴
 ۶روز
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بچه سوم ،چهارم

 ۲۰۰کرون

 ۵۲۰کرون

 ٣۰۰کرون

 ۲۰۰کرون
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اطالعات مربوط به نحوه کار با اطالعات فردی ( قانون اطالعات فردی اس اف اس )١٩٨٨- ۴٢٠
اطالعات فردی که در درخواست نامه نوشته ميشود ،توسط بخش منابع  -و پشتيبانی فعاليت کاری بمنظور کارهای
اداری و ساير اقدامات مورد نياز برای رسيدگی به پرونده ،رسيدگی ميشود .اين رسيدگی همچنين ميتواند جهت تهيه
نمودن آمار ،حساب رسی هزينه ها باشد .شما حق داريد هر سال توسط تقاضای کتبی و امضا شده مطلع شويد که کدام
اطالعات فردی مورد رسيدگی بوده است .
بخش منابع -و پشتيبانی فعاليت کاری موظف ميباشد که بالفاصله اطالعات نادرست و گمراه کننده را تصحيح نمايد.
کودک/نوجوان
نام (يک تقاضا برای هر کودک)

شماره شناسائی

سرپرست
نام سرپرست شماره ۱

شماره شناسائی
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آدرس خيابان

کد پستی و محل

تلفن منزل

شماره موبايل

آدرس الکترونيکی

نام سرپرست شماره ۲

شماره شناسائی

آدرس خيابان

کد پستی و محل

تلفن منزل

شماره موبايل

آدرس الکترونيکی
مدرسه
نام مدرسه

کالس

آموزگار کالس

تبادل اطالعات با مدرسه کودک
بعنوان بخشی از کار جهت پذيرش در اردوی خوابگاهی کمون در بعضی مواقع جهت اطالع در مورد نقاط قوت ،ضعف و نياز
کودک در اردو شايد ما نياز داشته باشيم با مدرسه کودک تماس بگيريم .اين به اين مفهوم است که:
”اطالعات مربوط به افرادی که در فعاليتهای اردو اطالعات ايشان محرمانه ميباشد را بتوان از فعاليتهای اردو بمدرسه تحويل
داد همچنين اطالعات مربوط به افرادی که در مدرسه اطالعات ايشان محرمانه ميباشد را بتوان از مدرسه به فعاليتهای اردو
تحويل داد.
من /ما اجازه ميدهم/ميدهيم که فعاليتهای اردو همچنين مدرسه کودک در کار پذيرش اجازه داشته باشند به يکديگر اطالعات
مربوط به فردی که اطالعات وی محرمانه ميباشد را رد و بدل نمايند”.
بلی

خير

برای ما مهم است بدانيم
آلرژی-بيماری-دارو
بلی

من/ما مايل هستم/هستيم بيشتر بدانم/بدانيم

خير

چنانچه بلی ،آلرژی به چه چيزی؟ چه نوع بيماری؟ چه نوع دارويی؟

غذای ويژه
بلی
چنانچه بلی ،چه نوع؟
ميتواند شنا کند

خير

متر

ساير اطالعات
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چرا تقاضای اردو کرده ايد؟

برای دوره درخواستی اردو برای گزينه  ١بنويسيد  ١و عدد  ٢را برای گزينه  ٢بنويسيد.
دوره ۱

سال تحصيلی 5-4

دوره ۲

سال تحصيلی 6-5

دوره ٣

سال تحصيلی 7-6

دوره ۴

سال تحصيلی 9-7

آيا کودک/نوجوان قبال در اردو بوده است؟
خير

بلی

چنانچه بلی ،کدام سال/سالها
آيا درخواست برای خواهر و برادر داده شده است؟
خير
بلی
چنانچه بلی ،نام و سال تولد خواهر و برادر را قيد کنيد

امضای سرپرست
محل و تاريخ
امضای سرپرست شماره ۱

نام با حروف مشخص

محل و تاريخ
امضای سرپرست شماره ۲

نام با حروف مشخص

دريافت کننده صورتحساب
توجه ثبت نام مقيد کننده ميباشد ،هزينه جای استفاده نشده دريافت خواهد شد .در مواقع بيماری بايستی گواهی پزشک ارائه شود

نام

شماره شناسائی

آدرس خيابان

کد پستی و محل

امضا

نام با حروف مشخص
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: درخواست فرستاده شود
بهLinköpings kommun, Sektionen för resurs‐ och stödverksamhet,
Koloniverksamheten
Klostergatan 24
58181 Linköping

www.linkoping.se/sommarkolonier

