
أيلول برنامج العطلة التابع لمكتب مساعدة الالجئين في بليزكاستل في شهري آب و
2019 

 
 

 أعزائي األطفال أعزائي األهالي
 

خالل العطلة الصيفية نود القيام معكم بنشاط ما ولقد قمنا بالتفكير ببعض النشاطات 
والكثير منونأمل من خالل عرضنا هذا أن نوفر لكم التشويق و المغامرة والتسلية   

 المرح خالل العطلة الصيفية
 سنسعد كثيرا بمشاركتكم معنا  قدر اإلمكان في الفعاليات

 
جميع الفعاليات واألنشطة ستكون مجانية بالنسبة لكم حتى الطعام والمشروبات سنقوم 
 نحن بتوفيرها
 

 
 البرنامج
 

16حتى الساعة 10تموز من الساعة  9أوال..يوم في قلعة كيركل وذلك يوم الثالثاء    

هنا في األكواخ في قرية الحرفيين يستطيع األطفال تجريب األعمال اليدوية التي كانت موجودة 
في العصور الوسطى مثل النحت على الحجر وورشة الخشب ووغرفة الخياطة وصناعة الجلود 
 وورشة الحدادة باإلضافة إلى ذلك يوجد ورشة صناعة الخزف ومخبز

  
ل في مسرح الهواء الطلق في  منطقةثانيا..مسرح األطفا  Gräfinthal 

2019تموز  14وذلك يوم األحد الموافق ل   

على هذا المسرح سيقوم بباي رجل البحار بتقديم العديد من الحكايا المضحكة والمشوقة المناسبة 
سنوات ومافوق4لألطفال بعمر ال   

 أيضا األطفال األصغرعمرا والذين يستطيعون الجلوس
لفترة معينة يستطيعون القدوم والمشاهدة والمشاهدة  

 في حال ذهاب األطفال معنا أو إحضارهم من قبل األهل
14:30بسياراتهم الخاصة سيكون االنطالق ابتداء من الساعه  

 مدة القيادة فقط عشرون دقيقة

 
مالحظة..في حال هطول المطر بغزارة سنضطر لتغيير موعد هذه الرحلة ألنها ستقام بمسرح 

في الهواء الطلق وسيكون ذلك صعبا مع هطول المطر الطفل  

 
 ثالثا..يوم في حديقة الحيوان في نوين كيرشن يوم اإلربعاء

16حتى الساعة  10تموز من الساعة 31الموافق ل   

 عروض للحيوانات وكذلك إطعامها



كالب البحر10:30الساعة   

عروض طيران للصقور 11الساعة   

مشاهدة الفيلة14الساعة   

مشاهدة كالب البحر 15 الساعة  

 
ساعات بعد  3تموزفي منطقة   تقريبا  24رابعا..يوم في المتحف الروماني  اإلربعاء 

 Schwarzenackerالظهر

سنوات حيث سنتجول في المتحف ونشاهد العديد من 6هذه الرحلة لألطفال ابتداء من عمر ال 
 األعمال اليدوية والمعروضات

والحفرياتالرومانية وأعمال التنقيب   

 
التسجيل في برنامج العطلة الصيفية يتم من خالل مأل االستمارة المرفقة بهذا اإلعالن وتسليمها 
 لدى مكتب مساعدة الالجئين في بليزكاستل خالل أيام الدوام التالية

14حتى الساعة 10الثالثاء من   

18حتى الساعة  15الخميس من   

ف األلماني الخاص بكمأو يمكنكم مأل االستمارة وتسليمها للمشر  

أو تستطيعون مأل االستمارة المرفقة ووضعها في صندوق البريد الخاص بمكتب مساعدة 
 الالجئين
 فيما يخص مواعيد االنطالق وإحضار األطفال سنتفق معكم الحقا
  
 


