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شما در رخصتی های 

 تابستانی چی می کنید؟

 
 آیا کدام پروگرام خاص دارید؟

 

 

شهرداری، انجمن ها و دیگر فعالین راه اندازی می شود  ضی از فعالیتهای تابستانی که ازطرفبه بع

 ۷۱۰۲یکجا شوید. این کتاب رهنما شهرداری یوسنشبری برای پروگرام رخصتی های تابستانی سال 

است. تمام فعالیت ها مجانی بوده و بعضی اوقات غذا چاشت و عصریه را شامل می باشد. اداره 

اد روابط جدید بین تابستانی باعث رشد ادغام و ایجشهرداری یوسنشبری امیدواراست که رخصتی 

جوامع مختلف گردد. ما برای اطفال که در شهرداری یوسنشبری زنده گی  اطفال دارای پس منظر

برای والدین؛ تمام اطفال که از مکاتب ابتدای دارند بهترین رخصتی تابستانی دنیا را خواهانیم. 

می گردند. بخش زیاد این ابتکار ذریعه  یوسنشبری بیمه سط شهرداریدربازی ها اشتراک می کنند تو

گردیده است. هدف پروگرام وزارت جوانان و جامعه مدنی امکان پذیر بودجه مالی خاص دولت ،

 سال میباشد و شامل همه چیز از قبیل ۰۱الی  ۶رخصتی های تابستانی اطفال و نوجوانان بین سن 

را شما می توانید از ویب ای کوتاه خواهد بود. پروگرام کمپ و سفره ایجاد فعالیت های سپورتی ، 

 سایت شهرداری دونلود نماید.

 

www.ljusnarsberg.se/sommarlov 
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 کمپ تابستانی
 تعداد سیت ها محدود میباشد

۷۱ـ ۷۲ :هفته  

جون   ۰۱ ـ۷  : تاریخ  

ساله ۰۱الی   ۲از  : سن  

  ۹-۰ :   صنف

میل بطرف شمال نورا ۷یرنبوس در حومه نتورخون   : مکان  

بعد ازظهر ۰۶ -۹ : ساعت  

: کرستینا دیبک شخص مسول   

 Kristina@bergslagsspelen.se  : ایمیل  

گس سپلنالبریس برگزار کننده :   

از تنگس هوست کوپربری آماده می سازد. را شهرداری یوسنشبری وسیله ترانسپورتمعلومات:   

 

مپدرباره ک  

سرگرمی ،  –ی فراموش نشدنی و آموزنده توآم با آهنگ ، رقص ، تیاتر همچنان شنا ، بازی روزها

روز کمپ ما همراه با گروپ های  در. خواهد بود باالشدن به دیوار  و دیگر فعالیت های جالب

جداگانه نا معلوم کار می کنیم و بعدآ با عین فعالیت به پایان میرسانیم. شهرداری یوسنشبری فیس یا 

اشتراک کننده را میپردازد. ۰۱پول   

از طریق ویب سایت صرف از طریق کمپوتر   ۰۰:۱۱می ساعت  ۰۲ثبت نام  تاریخ  یاداشت :

 صورت می گیرد. برای  

مراجعه نماید.   www.bergslagsspelen.se   معلومات بیشتر به آدرس ویب سایت 
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 راه پیمای یا پیاده روی در جنگل
۲۷، ۷۲، ۷۱ :هفته  

اگست  ۲جوالی و ۰۹جون،  ۷۰تاریخ:   

ساله ۹سن :   

: تالهدن بامبرومکان  

ظهر ۰۷ -۰۱ :ساعت  

لینارت لیندیرن  شخص مسول :   

okjarnb@telia.com 

 0580-711 60 شماره تماس :    

  

اوکی یرنبیررنا یا  کمپنی انتقاالت اهنزار کننده : گبر  

باشد به تن تان داشته باشید  یمای یا پیاده گردی در جنگللباس های تان را که مناسب راه پ معلومات:

 یا بپوشید.

پیمای در جنگلدر باره راه   

پیاده روی در جنگل را در سه مرحله  نا در جریان تابستان راه پیمای یابیررموسسه اوکی یارن 

برگزار می نماید جای که شما خواهید آموخت که چطور راه درست بیرون رفت از جنگل را با 

استفاده از نقشه پیدا کنید. این مسله خود در قسمت آماده گی برای تشخیص موقعیت در مکتب کمک 

مه میباشد. فامیل ها می توانند اشتراک می کنند. معلومات در باره دسترسی مردم نیز شامل این برنا

 کنند و ایشان را خیرمقدم می گویم. 

جون صورت می گیرد. شما می توانید از طریق فورم سایت شهرداری برای فعالیت  ۲درخواست الی 

 های تابستانی درخواست بدهید. 

www.ljusnarsberg.se\ sommarlov 
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 مدرسه شنا یا آببازی
 کوپربری

  ۷۱،۷۶ :هفته

جون ۷۷-۰۹ :تاریخ  

            جون ۷۶-۰۱

یکنس کوپربری : مکان  

  ۰۱-۹ :ساعت

کارین وددا مسول ارتباط:   

Karin.wouda@ljusnarsberg.se 

0738275400 

یوسنشبریشهرداری  برگزارکننده:  

شهرداری یوسنشبری سهولت های زبانی را در جریان مدرسه آببازی یا شنا فراهم مسازد.معلومات:   

 در باره مدرسه شنا یا آببازی 

را برای اطفال ، نوجوانان و بزرگساالن در جریان  ری یک مدرسه خوب آبیازی شهرداری یوسنشب

 درباره آب و مهارت آببازی  رخصتی های تابستانی آماده می سازد جای که اشتراک کننده گان

 بیآموزند.

جون ذریعه فورم ویب سایت شهرداری که برای فعالیت های تابستانی میباشد  ۲درخواست الی  

سایت مراجعه نماید صورت می گیرد. برای دریافت فورم به   

www. Ljusnarsberg.se/sommarlov 
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 مدرسه شنا یا آببازی 
۷۲،۷۱  :هفته  

جوالی ۲-۰ :تاریخ   

    جوالی ۰۱-۰۲

ساله به باال ۰از    :عمر  

سوگدامن،استیلدالنمحل:   

مربوط به گروپ می شود ۰۱-۹از ساعت  وقت:  

سوفیا بریمنمسول ارتباط:   

stalldalensaik@telia. Com 

0703432632 

AIK کو –ای  –استیلدالن آ  :تنظیم کننده  

اداره شهرداری سهولت های زبانی را در جریان تدریس آببازی فراهم میسازد. کانتین  معلومات: 

ی درجریان مدرسه آببازی باز خواهد بود و در روزهای یکشنبه مجانی یا رایگان میباشد.غذا  

در  ۰۰الی  ۹بین ساعت  ۰/۲بتاریخ دوشنبه سوم جوالی ثبت نام برای مدرسه شنا یا آببازی 

 سوگدامن، استیلدالن صورت میگیرد.

 

 درباره مدرسه شنا

تنظیم مینماید جای که برای تدریس شنا را برای اطفال ، نوجوانان و بزرگساالن در جریان تابستان   

AIK  مهارت های آببازی و معلومات اشتراک کننده گان هدایات درباره آب و کو  –ای  –استیلدالن آ

.نجات شش و قلب تدریس می گردد  

  

 

 

 



تابستانی  برنامه شوخی

 یونس
 فعالیت های آزاد  است ضرورت به درخواست ندارد

۷۱،۷۶،۷۲ :هفته  

جوالی ۶ –جون ۰۹  

ساله ۰۲ – ۶از  سن:  

 

  برووس پرلن کوپربری و فولکت هوس بونگگردهمای در فولکت همکان :   

پنجشنبه –دوشنبه : وقت  

بونگبرو ۰۲ -۰۰   

کوپربری  ۰۱- ۰۱  

عبدالرحمان الساغر  مسول ارتباط:  

Abedsg77@gmail.com 

0700482097 

یونس ، کوپربریتنظیم کننده:   

 درباره فعالیت های 

  یونس فعالیت های مختلف را برای مدت سه هفته در تابستان امسال در کوپربری و بانگبرو   

.مینمایدبرگزار  IOGT – NGOانجمن 

  ، بازی ووی، و دیگر ، شوخیچیز های زیاد از قبیل بازی بولر این برنامه در برگیرنده 

موجود است. کافی همه روز  چیزها خواهد بود.     

 آمدن تان را خیر مقدم می گویم. خوش بیآید. 

mailto:Abedsg77@gmail.com


 کلپ اسپ سواری
 تعداد سیت ها محدود میباشد.

۷۶  :هفته  

جون ۷۱،  ۷۲،  ۷۶تاریخ :   

ساله ۰۱-۰۱از سن:   

یان اولس گوردن بین کوپربری و گرنیس بریمحل:   

شب را هم در برمی گیرد گذشتاندجون  ۷۲، ۷۶تاریخ    ۰۰-۹روز اول از ساعت وقت :   

جون کمپ روز ۷۱تاریخ  ۰۱-۹روز دوم از ساعت   

میکایل اندرسنمسول ارتباط:   

Janols.garden@yahoo.se 

0706942126 

کلپ وپونیتیم یان اولسن  تنظیم کننده:  

یم میکند.شهرداری یوسنشبری وسیله ترانسپورت را از تنگیت هوس کوپربری تنظ: معلومات   

 درباره کمپ اسپ سواری 

دراینجا شما تجارب فراموش ناشدنی  و جالب را با کره اسپ ها و اسپ ها حاصل خواهید کرد. ما 

کرد.  اسپ گردشی ، اسپ سواری جالب در دل طبیعت و در داخل آب با اسپ را تجربه خواهیم

جون یک شب اقامت در نزدیک محل اسپ ها خواهیم داشت. اسپ سواری برای  ۷۶،۷۲بتاریخ 

نا بلد آزاد است. غذا شامل برنامه کمپ اسپ سواری میباشد. اشخاص تجربه کار و اشخاص تازه  

جون ذریعه فورم ویب سایت شهرداری که برای فعالیت های تابستانی میباشد  ۲درخواست الی 

گیرد. برای دریافت فورم به سایت مراجعه نماید صورت می   

www. Ljusnarsberg.se/sommarlov 
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 کمپ فوتبال
 تعداد سیت ها محدود میباشد.

 

  ۷۱ – ۷۲ :هفته

۲-۰جوالی   

جوالی ۰۱-۰۲  

ساله ۰۱- ۰۱از سن:   

بریس الگس والن ، استیلدالن محل برگزاری:  

بعد از ظهر ۰۱ -۹از ساعت وقت:   

 

کارین وددا مسول ارتباط:   

Karin.wouda@ljusnarsberg.se 

لباس های فوتبال تان را با خود داشته باشید.معلومات:   

 درباره کمپ فوتبال

می آیا خوش دارید فوتبال بازی کنید؟ پس همین کمپ برای شما میباشد. در جریان یک هفته شما 

فعالیت های اجتماعی در  ره زنده گی اجتماعی بیآموزید.توانید در استیلدالن فوتبال بازی کنید، دربا

کند تنظیم و برگزار می  که موسسه سایک  اشتراک داشته باشید. عصریه هم همه روزه شامل برنامه 

نمایم.برگزار می  SAIK   به همکاری مدرسه شنا سایک  ۷۲فوتبال را در هفته ما کمپ میباشد.

جون ذریعه فورم ویب سایت شهرداری که برای فعالیت های تابستانی میباشد  ۲درخواست الی 

 صورت می گیرد. برای دریافت فورم به سایت مراجعه نماید 

www. Ljusnarsberg.se/sommarlov 
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سازیمیما دنیا خود را م  
ضرورت به کدام ثبت نام ندارد.فعالیت آزاد است   

  ۷۹، ۷۱، ۷۲ :هفته

جوالی ۰-۰۰  

ساله ۰۱ – ۱از  سن:  

گالری بلو صوفن )منزل تحتانی ایکا( کوپربریمحل:   

بعد از ظهر ۰۱-۹از ساعت:   

: اوسا هیدبی مسول ارتباط  

Lachnte-asa@hotmail.com 

076 894 32 22 

کمپ هنری یوسنشبری تنظیم کننده :   

 درباره فعالیت هنری 

کلپ هنری یوسنشبری فعالیتهای ایجادگری را در گالری بلو صوفن پیشکش میناید. این فعالیت برای 

سه هفته در تابستان امسال ادامه میداشته باشد. ما در اینجا نقاشی ، رسمامی ، مجسمه سازی ، قطع 

 کاری ، پیوند کاری ،چاپ و ساختن بازیچه ها را انجام خواهیم داد . 

سال همراه با والدین وبزرگان فامیل شان خوش آمدید می گویم.  به اطفال خورد  
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 کمپ کولتن
 تعداد سیت ها محدود میباشد

۷۲  :هفته  

جوالی ۹- ۱ :  تاریخ  

۰۱-۰۱سن:   

۰۱-۹ساعت:   

 

کارین وددا مسول ارتباط:  

Karin.wouda@ljusnarsberg.se 

۱۲۰۱۷۲۱۲۱۱ 

شهرداری یوسنشبری ترانسپورت را از تنگت هوست کوپربری آماده می سازد.معلومات:   

 

 درباره کمپ کلوتن

دریک تجربه فراموش نشدنی در کلوتن سهیم شوید. جای که در آن کارهای پرمخاطره ، شنا ، 

ا در بر خواهد داشت. یک شب در کمپ کلوتن ماهیگیری ، محیط زیبای طبعیت و دیگر چیز ها ر

 سپری  می شود . غذا ازطرف کمپ داده می شود.

 

در ویب سایت شهرداری موجود  جون ازطریق فورم که برای فعالیت های تابستانی ۲درخواست الی 

صورت می گیرد. برای دریافت فورم به سایت مراجعه نماید است  

www. Ljusnarsberg.se/sommarlov 
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 کمپ شگفت انگیز بودن 
 تعداد سیت ها محدود میباشد.

۷۹ :هفته  

جوالی ۷۰-۰۲تاریخ :   

۰۱-۰۷سن:    

فولکت هوست پرلن ، کوپربری مکان:  

 

کارین وددا  مسول ارتباط:  

Karin.wouda@ljusnarsberg.se 

۱۲۰۱۷۲۱۲۱۱ 

 

در هماهنگی با شهرداری یوسنشبری باشید برنامه مردم شگفت انگیزبرگزار کننده :   

برای اشتراک کننده گان غذا چاشت داده می شود.معلومات:   

 در باره کمپ شگفت انگیزبودن

تجربه واقعی به اساس تمرین ، ایجاد تیم ، فعالیت های مختلف و چالش ها که پیشرفت شخصی تان را 

ع بودن ، متفاوت بودن ، منحصر بخود بودن ، و شگفت انگیز بودن بودن ، شجا با ارزش های عالی

 تقویت می بخشد. برای تمام اشتراک کننده پیراهن و شهادتنامه داده می شود. 

جون ازطریق فورم فعالیت های تابستانی که در سایت شهرداری  ۲در خواست ثبت نام تان را الی 

داری موجود می باشد انجام دهید.    ویب سایت شهر  

www. Ljusnarsberg.se/sommarlov 
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 سفر تابستانی
 تعداد سیت ها محدود است.

  ۰۱ :هفته

جوالی  ۷۲  

  ۰۱-۶ سن:

فین گوردن ریکتستورپمحل:   

کارین وددا مسول ارتباط:   

Karin.wouda@ljusnarsberg.se 

۱۲۰۱۷۲۱۲۱۱ 

: شرکت توریزم و طبیعت ریکنشتورپ با هماهنگی شهرداری یوسنشبری کنندهبرگزار   

شهرداری یوسنشبری ترانسپورت را از فولکت هوست کوپربری آماده می سازد.معلومات:   

سفر در باره   

تجربه از حیوانات و طبیعت نزدیک ، داستانها ، آببازی ، قایقرانی ، کباب پذی و غیره. نان چاشت 

شود.هم داده می   

 

جون ازطریق فورم فعالیت های تابستانی که در سایت شهرداری  ۲در خواست ثبت نام تان را الی   

 موجود می باشد انجام دهید.   ویب سایت شهرداری 

 

www. Ljusnarsberg.se/sommarlov 
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 کمپ ایجاد گری
 تعداد سیت ها محدود است

۰۱ :هفته  

جوالی ۷۱-۷۱  

ساله ۰۱-۰۱  

هوس پرلن کوپربریفولکت  : محل  

۰۱-۹وقت:   

کارین وددا مسول ارتباط:   

Karin.wouda@ljusnarsberg.se 

۱۲۰۱۷۲۱۲۱۱ 

شهرداری یوسنشبری در هماهنگی با فعالین مختلفبرگزارکننده :   

ک داده می شود.برای اشتراک کننده گان همه روزه عصریه یا غذا سبمعلومات :   

 در باره کمپ ایجاد گری

روز  ۲دیگر چیزها را در جریان  و شوخیغذا ، مصروفیت و آموزید که چطور ویدو موزیک ، بی

 ایجاد کنید.

 

جون ازطریق فورم فعالیت های تابستانی که در سایت شهرداری  ۲در خواست ثبت نام تان را الی 

 موجود می باشد انجام دهید.   

 www. Ljusnarsberg.se/sommarlov ویب سایت شهرداری 

 

 

 

 

 

mailto:Karin.wouda@ljusnarsberg.se


 کمپ سپورت
 تعداد سیت ها محدود میباشد

۰۰ :هفته  

جوالی ۰۰ تاریخ :  

اگست ۲  

۰۱-۰۱ سن:  

جای مالقات تنگت هوس کوپربری   محل:  

۰۱-۹ وقت:  

 

کارین وددا : مسول ارتباط  

Karin.wouda@ljusnarsberg.se 

۱۲۰۱۷۲۱۲۱۱ 

شهرداری یوسنشبری در هماهنگی با فعالین مختلف برگزارکننده:  

. و یا بپوشید لباس های مناسب  که برای فعالیت های سپورت میباشد با خود داشته باشیدمعلومات :   

 در باره کمپ سپورت

گلف و غیره را در جریان یک هفته آزمایش سپورت های مختلف مانند بالینگ ، کاراته ، فوتبال ، 

 کنید. غذا یا عصریه همه روزه داده می شود.

 

جون ازطریق فورم فعالیت های تابستانی که در سایت شهرداری  ۲در خواست ثبت نام تان را الی 

 موجود می باشد انجام دهید.    ویب سایت شهرداری 

www. Ljusnarsberg.se/sommarlov 

 

 

mailto:Karin.wouda@ljusnarsberg.se


 کمپ بازیها
عداد سیت ها محدود استت  

  ۰۷  :هفته

اگست ۱-۲ تاریخ :  

ساله ۰۱-۰۱ سن:  

فولکت هوس پرلن ، کوپربری محل:   

بعد از ظهر ۰۱الی  ۰۱ساعت:   

 

کارین وددا مسول ارتباط:   

Karin.wouda@ljusnarsberg.se 

۱۲۰۱۷۲۱۲۱۱ 

او سم پیپل )موسسه مردم شگفت انگیز(برگزار کننده:    

 درباره کمپ بازی ها

بازی های مختلف از قبیل قطعه بازی ، بازی باالی تخته ، بازی های خارج از منزل ، ویدو گیم و 

 غیره را یکجا همراه دیگران و آمرین موسسه مردمان شگفت انگیز آزمایش کنید.

 

ورم فعالیت های تابستانی که در سایت شهرداری جون ازطریق ف ۲در خواست ثبت نام تان را الی 

 موجود می باشد انجام دهید.    ویب سایت شهرداری 

www. Ljusnarsberg.se/sommarlov 
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 فستیوال تابستانی
 تعداد سیت ها محدود است

۰۷ :هفته  

اگست ۰۹-۹تاریخ:   

تمام بزرگساالنسن:   

ریدبریس دال ، کوپربری محل :   

  ۰۱-۰۱وقت: 

 

کارین وددا مسول ارتباط:   

Karin.wouda@ljusnarsberg.se 

۱۲۰۱۷۲۱۲۱۱ 

سوپرمارکیت ایکا در هماهنگی شهرداری یوسنشبری و دیگر فعالین برگزارکننده:   

جزییات در باره پروگرام فستیوال بهاری بعدآ اعالن می گردد.معلومات:   

باره فستیوال بهاریدر   

سوپرمارکیت ایک فستیوال دو روزه را با بسته مکمل فعالیت ها آن که برای جوانان و بزرک ساالن 

میباشد در ریدبریس دال برگزار می نماید که شامل بازی فوتبال به اشتراک تیم ملی ، پررش یا خیز ، 

شود.  راه پیمایی تابستانی ، مارکیت غذا ، موزیک و نمایشات رقص می  

 خوش بیآید     

جون ازطریق فورم فعالیت های تابستانی که در سایت شهرداری  ۲در خواست ثبت نام تان را الی 

 موجود می باشد انجام دهید.    ویب سایت شهرداری 

www. Ljusnarsberg.se/sommarlov 
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