Summer City Camps
занималня за деца с изучаване на немски език през лятото
на 2020 година





Summer City Camps предлагат занималня за лятната ваканция на
деца от 6 до 14 години живеещи във Виена
на 34 места във Виена
Период: 6 юли до 4 септември 2020 г.
Грижи от 8:00 до 17:00 - Имате възможност да доведете детето си
най-рано в 7:15 ч. и да го вземете най-късно до 18:00.



Разходи: 50 евро на седмица, включително обяд и закуска (25 евро
за братя и сестри). Занималнята е безплатна след четвъртото дете и
за фамилии, които получават социални помощи.
Могат да участват само деца, които имат основно местожителство във
Виена.

Курсове за подпомагане на деца, посещаващи класовете с
допълнително изучаване на немски език:
Тези подпомагащи курсове са особено препоръчителни за деца, които са
новодошли в Австрия и чиито умения по немски език ще бъдат тествани
през септември.
• Деца на възраст от 6 до 12 години:
Едноседмично изучаване на немски език, 2 часа ежедневно
обучение за ученици от началното училище, 3 часа ежедневно
обучение за ученици от 5 до 6 клас, забавления и игри следобед
Цена: 50 EUR на седмица, включително обяд и закуска (25 EUR за
братя и сестри). Занималнята е безплатна след четвъртото дете и за
фамилии, които получават социални помощи.
Срок на записване: най-късно до 19 юни 2020 г.
Максималната продължителност на занималнята е 3 седмици на
дете.
• За ученици от 5-ти клас нагоре (средно училище, прогимназия
или политехническо училище)
Интензивно изучаване на немски език, 3 часа на ден сутрин
Продължителност на курса: 2 седмици ; максимално за 4 седмици на
дете
Цена: безплатно

Срок на записване: възможно най-скоро; не по-късно от 2 седмици
преди началото на желания курс.
Курсовете за допълнително обучение са възможни не само по немски език,
но и по избор или нужда по математика или английски език.
Допълнителна информация: https://www.summercitycamp.at/
Записване: онлайн или по предварителна заявка по телефона.
Сервизна линия: (01) 524 25 09 46
Пон-Чт 9:00-12:00 и 13:00 до 16:00
Пет 09:00 до 14:00
Услуга, предлагана от MA 17 - помощ за онлайн регистрация на вашия
роден език:
Ще се радваме да ви помогнем на вашия майчин език (общо на 24 езика)
при извършване на онлайн регистрацията. Обадете ни се (пн-пт от 9:00 до
16:00): 01 4000 81540 или напишете имейл и ние ще ви се обадим обратно
(post@ma17.wien.gv.at).
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