
 
                                                             

لك مابین  ۲۰۲۰یونیو  ۲٦آلى  ۱٥یوم في  Barbacka في kulturhusetثقافة في حضور مخیم ال
 2008-2004 د�لاوم

 
 

                           
 الرقص

 أفالم/ تمثیل
 الرسوم المتسلسلة

 فن الشارع/ فن الشارع
 
 
 

                                                                      
 
                                    
 

!الثقافي لھذا العام لمخیمامرحبًا بكم في ا  
لمدة  ۲۰۰۸آلى  ۲۰۰٥ولدوا مخیم نھاري ألولئك الذین  ھوالثقافي  خیمالم

اغتنام  ! یمكنكالثقافةمع شباب اخرین لخلق واختبار ، تجتمع تسعة أیام 
 بالفعل. في موضوع یعجبكا أو الخوض ء جدید تماميالفرصة لتعلم ش

بینما تلتقي بالعدید من األشخاص واإلنشاء  والمرحنحن نركز على اإلبداع 
تستمتع بھا!اآلخرین الذین یتمتعون بنفس األشیاء التي   

نسستاد یھدف إلى منح األطفال كریستیا المخیم الثقافي ھو مشروع من بلدیة
.صیفا ممتعا ونشطاوالشباب في كریستیانستاد   

 
للمخیم بأكملھ:أنت اختر واحدة من ھذه الدورات   

 الرقص •
 المسرح •
 أفالم/ تمثیل •
رسم كارتوني) رسم متسلسل( •  
فن الشارع /فن الشارع •  

 
بغض النظر عن الخبرة السابقة! الجمیع مرحب بھ  

 
التسجیل یوجد على ظھر یمكن العثور على مزید من المعلومات حول 

.الورقة  

                           
                 

لفترةا                        
  ( تسعة أیام) ۲۰۲۰یونیو  ۲٦یونیو إلى  ۱٥

الدورات خالل أیام األسبوع من الساعة تبدأ 
ات للغداء استراح. نأخد ۱٥:۰۰آلى  ۰۹:۳۰

الیجود مخیم في . وفاكھة بعد الظھر
midsommarafton. 
 السعر

كرونة ٦٥۰  
لیس غداء وفاكھة بعد الظھر، ولكن یشمل السعر 

 انظر خلف الصفحةسیارة نقل من والى المخیم. 
 للدعم المالي
 سنساعدك

تي موظفون منیأ  
Kulturhuset Barbacka  
 ,Gamlegården إلى مكتبة

المزید عن المخیم ویخبرون ویجیبون عن األسئلة 
التالي.في التاریخ   

۱۷:۰۰آلى  ۱٥:۰۰الساعة  ۱٦/۳االثنین   
۱۷:۰۰آلى  ۱٥:۰۰الساعة  ۲۳/۳االثنین   
۱۷:۰۰آلى  ۱٥:۰۰الساعة  ۳۰/۳االثنین   

 
ابریل! ۱جیل في یبدأ التس  

الموظفین من. اسجل معن  
Barbacka  
 موجودین في مكتبة
Gamlegården  

في للمساعدة  ۱٦-۱۳بین الساعة  ابریل ۱في 
 التسجیل.



www.barbacka.se

                                                              
 
 یك كیفیة االشتراك بنفسكأل

  www.barbacka.se( Kulturhuset Barbacka(یتم التسجیل على موقع
لغاء في حالة األ عیینھا لك. التدریبیة التي تم تعن الدورة  نعلنس ۲۰وبحلول األسبوع  ،۲۰۲۰مایو  ۸سجیل یوم للت اخر
 لكترونيعلى عنوان البرید اإل كتابةً . یجب ان یتم األلغاء سیتم تحصیل رسوم الدورة الكاملةمایو  ۲۰بعد 

barbacka@kristianstad.se  مع . المرض الخاص بك أللغاءاإشعارداً بأننا استلمنا تأكیإال عندما تتلقى وال یسري
 .رسوم الدورة إعادةشھادة طبیة یعطي الحق في 

 
تختارھا طوال فترة الحفاظ على الدورة التي سیتم  .في اقرب وقت ممكن لذا قم بالتسجیل ،عدد أماكن الدورة محدود

إذا كانت ھناك تتردد في االتصال وأخبارنا  ال قع.خیاراتك األولى والثانیة والثالثة عند التسجیل على المو . اخترالمخیم
 .أسھل إذا كنا نعرفھا عندما نخطط للمخیم الثقافياألمر  یجعل، فإنھ حاجة خاصة

 
 
 

                                                                      
     

 
 دفع الرسوم؟ولكن الیمكنك الذھاب إلى المعسكر الثقافي ھل ترید 

 
 ھادف"" وقت فراغ   Östermalmssyrkan منحة

 سنة. ۱۹و  ٦الذین تتراوح أعمارھم بین الدعم المالي لألنشطة الترفیھیة لألطفال  توفر كنیسة أوسترمالم
. اخبرنا ۲۰۲۰ابریل  ۳۰ أقصاه. یمكن تقدیم الطلب في موعد یمكن تقدیم المنحة لألسر مع دعم اإلعالة 

ن ولدینا نماذج یمكنك الحصول علیھا م  ۳۰/۳و  ۲۳/۳ یومي Gamlegårdenمن ھو في مكتبة 
   ”meningsfull fritid.”وابحث عن  www.kristianstad.seانتقل إلى عندنا.

 
 

Majblomma 
بغض  المشاركة في المجتمعفي السوید على فرصة لضمان حصول األطفال  Majblomman تعمل

. حیث الیكفي المال في األسرالدعم المالي لألطفال   Majblomman . تقدمالنظر عن الظروف المالیة
یتم توزیع . ربیعیبیعون زھور الذرة كل في جمیع أنحاء السوید أموال بفضل حقیقة ان األطفال ھناك 

على المساعدة على . یعتمد عدد األطفال الذین یمكنھم الحصول األموال على األطفال حیث تباع الزھور
 ۳۰/۳و  ۲۳/۳یومي   Gamlegården في مكتبة وفربما ھو متأخبرنا . عدد زھور الذرة التي تم بیعھا

www.majblomman.se اذھب إلى  وسوف یكون لدینا نماذج یمكنك الحصول علیھا من عندنا.
 . K Kristianstadتحت واختر" طلب الدعم" وستجد 

 
 

 ؟  försörjningsstödمعونة اإلعالة لدیك ھل 
ً ھ الترفیمن المعیشة من تحمل تكالیف یجب ان یتمكن جزء معین  اعتماداً . یختلف المبلغ واللعب شھریا

إذا كانت األموال  للحصول على دعم مالي إضافي للرسوم من الممكن التقدم بطلبعلى عمر الطفل. 
بمشرفك یمكنك التقدم بطلب من خالل االتصال عائلة یجب ان تتلقى الدعم لعدة اشھر. كنت كغیر كافیة. 

وابحث   www.kristianstad.se انتقل إلى  ”försörjningsstöd mitt”دیة أو عبر في مكتب البل
 . ”försörjningsstöd”عن دعم اإلعالة 

 


