مخيم الشباب  2018أين
يوجد مخيم الشباب؟
في ليليهولمن(  )Liljeholmenو سانت سكوغسغوردن(  )St. Skogsgårdenحيث يمكنك السباحة ،ومرافقة األصدقاء
،ولعب كرة القدم ،وصيد األسماك ،والتجديف ،واألنشطة اليدوية وأكثر من ذلك .فهو ببساطة مزيج من أيام الصيف
الرائعة على الشاطئ والمتعة الجنونية مع عدد كبير من األنشطة ،فسوف تعيش في مخيم لمدة  4أيام

 4 DIVAأيام للشباب بأعمار  - 13- 16عام
01-07-2018 - 28-06-2018
St. Skogsgården
لمزيد من المعلومات يرُجى االتصال بـ إيما  4 St. Skogsgården Emmaأيام للشباب بأعمار  20 - 12عام
Liquid
 4أيام للشباب بأعمار  16 - 13عام
Shanazi
21-06-2018 – 18-06-2018
Liljeholmen

DIVA

Liquid

Shanazi

مخيم  Divaهو مخصص فقط
للفتيات .وخالل فترة التخييم سوف
نقوم بتجربة مسارات مختلفة أللعاب
المغامرات ،واألنشطة اإلبداعية
،والسباحة ،والتجديف ،وااللتقاء
بأصدقاء جدد .وتجدر اإلشارة إلى أن
تعزيز احترام الذات وتعزيز الصحة
الجيدة وتعزيز األفراد هي األمور
التي تهمنا في .Diva

” Liquid-Linköping Queer
 -”Identityمكان اللتقاء الشباب من
المثليين والمثليات وذوي التوجه
الجنسي المزدوج والمتحولين
جنسياً.
لقد حان الوقت لمخيم الصيف .قم
بالتسجيل في  ،Liquidويمكنك فعل
ذلك في مرافق آربيس (،)Arbis
وهو ُمتاح أيام الخميس الساعة
 .00.20 - 00.14لدى Liquid
استمارات للتسجيل خاصة بها ،وال
يمكن التسجيل في هذه الورقة.

في مخيم Shanazi Hjälte/hjältinne
يمكننا السباحة ،والتشمس ،ومقابلة األصدقاء
،والتجديف ،وممارسة تدريبات التقييم
المختلفة .نرجوا منكم إخبارنا بمقترحاتكم
بشأن ما ترغبون بفعله! إن كافة األنشطة
اختيارية! »إن  Shanaziهو مشروع

قم بالتسجيل في موعد أقصاه
5\20
الرسوم  300كرونة سويدية
لمزيد من المعلومات
فيكتوريا المروت Pia

قم بالتسجيل في موعد أقصاه
5\20
الرسوم  300كرونة سويدية
لمزيد من المعلومات
إيما نيلسون  ،Emma Nilssonإل
هاكينين El Häkkinen
399213-0725

Andersson

032100-0738
www.blidiva.nu

لمكافحة الكبت واالضطهاد المبني على
الشرف ،وهو يهدف إلى تعزيز قيم
المساواة والديموقراطية وحقوق
اإلنسان«

قم بالتسجيل في موعد أقصاه
5\20
الرسوم  300كرونة سويدية
لمزيد من المعلومات
هوشي كافاشي  ،Hoshi Kafashiليمون
فرح
349669-0727

www.liquid-linkoping.se

تقع ستورا سكوغسغوردن(  )Stora Skogsgårdenعلى بعُد  2ميل سويدي(  20كيلومتر) من نورشوبينغ ،وتقع ليليهولمن( )Liljeholmen
في ريمفوشا(  )Rimforsaعلى بعُد  4ميل سويدي(  40كيلومتر) من لينشوبينغ .نحن نذهب من لينشوبينغ إلى المخيم بالحافلة كما يركب القادة
أيضا ً معكم في الحافلة ،وبعد انتهاء مدة التخييم نركب الحافلة للعودة مرة أخرى إلى لينشوبينغ.

www.linkoping.se/sommarkolonier

وتتشارك مع مشاركين آخرين في غرفة بها  4 - 2أ ِسرّة .ويقيم القادة في منزل ،إال أن كل واحد منهم يعيش في غرفة خاصة .يتُاح دائما ً أحد القادة
الذين يمكنك التحدث معه ،أثناء الليل أيضاً ،على سبيل المثال إذا كنت تعُاني من صعوبة في النوم أو ترغب بالتحدث عن شيء ما .كما يتم إجراء
أنشطة أخرى أيضا ً في ليليهولمن(  )Liljeholmenبالتوازي مع بعضها البعض ،إال أنه في المنزل الذي نقُيم فيه ال يوجد أي أنشطة أخرى.
تحدث مع أحد البالغين في منزلك إذا كنت ترغب بالذهاب إلى المخيم الصيفي أو إذا كنت ترغب بمعرفة المزيد قبل القيام بالتقديم للتسجيل فيه.

مخيم الشباب
يتم التنسيق له بواسطة ساحات الشباب( \)Ungdomsarenorاألنشطة الترفيهية(  )Fritidsverksamhetenوهي أنشطة
تابعة لقسم نشاط الموارد والدعم(  )Sektionen för resurs- och stödverksamhetفي بلدية لينشوبينغ .إننا نقوم بإدارة
نشاط التخييم الداخلي بتكليف من لجنة شؤون األطفال والشباب .إضافة إلى توفير فترة إقامة آمنة ومأمونة في المخيم
لألطفال والشباب ،والهدف من المخيم هو تعزيز روح التشارك وعيش تجارب ال تنُسى وتعزيز المبادئ اإلنسانية لدى
المشاركين .ويمكن أن تكون خطوة كبيرة بالبقاء خارج المنزل لهذه األيام .وفي كل فترة للتخييم يعمل  5 - 3قادة للشباب
.
وتقع المسؤولية الكاملة عن النشاط على المدير ورئيس النشاط.
الرحلة إلى ومن المخيم
إن الرحلة إلى ومن المخيم تتم بشكل جماعي بواسطة حافلة من لينشوبينغ.
التكلفة
إن التكلفة  300كرونة سويدية ويتم دفعها قبل بدء المخيم أثناء القيام بالتسجيل .ملحوظة :إن التسجيل
ُملزم
طلب التقديم

:تسليمه إلى مسؤول التخييم أو يرُجى إرساله إلى يمك ن أن يت م
Linköpings kommun
Sektionen för resurs- och stödverksamhet, Koloniverksamheten Klostergatan
24
581 81 Linköping
آخر يوم للتقديم20-05-2018 :
يرُجى االحتفاظ بالصفحات  2 - 1في حال قيامكم بالتسجيل ،فهو يسُهل عليكم األمر إذا كنتم ترغبون باالتصال بنا .نحن نرُحب باتصالكم بنا إذا كان
لديكم أية أسئلة أو استفسارات بشأن أي شي .يمكنكم االتصال بمسؤول التخييم المعني أو يمكنكم االتصال بي بصفتي المديرة.

تيريز هانسون Therése Hansson
013 - 20 71 88

therese.a.hansson@linkoping.se

معلومات حول معالجة البيانات الشخصية (قانون المعلومات الشخصية )204-1988 Personuppgiftslagen SFS

www.linkoping.se/sommarkolonier

إن البيانات الشخصية التي يتم تقديمها في طلب التقديم يتم معالجتها بواسطة قسم نشاط الموارد والدعم( Sektionen för resurs- och
 )stödverksamhetمن أجل األعمال اإلدارية وإجراءات أخرى ضرورية لمعالجة الطلب .كما قد تشتمل معالجة البيانات أيضا ً على إجراء
اإلحصائيات و تقييد الرسوم .ولك الحق في الحصول على المعلومات بشأن البيانات الشخصية التي يتم معالجتها مرة واحدة في العام بعد قيامك بتقديم
طلب خطي للحصول عليها .
إن قسم نشاط الموارد والدعم( ُ )Sektionen för resurs- och stödverksamhetملزما ً بتصحيح المعلومات الخاطئة والمضللة على
الفور
Shanazi
يمكنك جلب استمارة
Liquid
Diva
التسجيل من آربيس(  ،)Arbisأيام

الخميس الساعة 00.20 - 00.14
الرقم الشخصي

الشباب

رقم الهاتف المحمول:

أولياء األمر

اسم ولي األمر 1
رقم هاتف المنزل

رقم الهاتف المحمول

البريد اإللكتروني

اسم ولي األمر 2
رقم الهاتف المحمول

رقم هاتف المنزل
البريد اإللكتروني

معلومات ضرورية ينبغي علينا معرفتها
حساسية  -مرض  -دواء
ال
نعم
إذا كانت اإلجابة نعم ،ما هو نوع الحساسية خاصتك؟ ما هو المرض؟ ما هو الدواء؟

حمية غذائية خاصة
نعم
إذا كانت اإلجابة نعم ،فما هي؟

ال

معلومات أخرى

www.linkoping.se/sommarkolonier

توقيع أولياء
األمر
المنطقة والتاريخ
توقيع ولي األمر 1

كتابة االسم بحروف واضحة

المنطقة والتاريخ
توقيع ولي األمر 2

كتابة االسم بحروف واضحة

متلقي الفاتورة
ملحوظة :إن التسجيل ُملزم ،ويتوجب الدفع حتى في حالة عدم االستفادة من المكان .وفي حالة المرض يتطلب تقديم شهادة طبية.
االسم

الرقم الشخصي

العنوان

الرقم البريدي والمنطقة

التوقيع

كتابة االسم بحروف واضحة
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