Summer City Camps
opieka wakacyjna i pomoc w nauce języka niemieckiego w
lecie 2020 roku


Półkolonie Summer City Camps oferują opiekę wakacyjną dla dzieci w
wieku od 6 do 14 lat mieszkających w Wiedniu



Lokalizacja: 34 miejsca w Wiedniu



Termin: od 6 lipca do 4 września 2020 roku



Opieka od godziny 8 do godziny 17 – Po wcześniejszym zameldowaniu
mogą Państwo przyprowadzać swoje dzieci już od godziny 7.15. Dzieci
należy zabrać najpóźniej o godzinie 18.



Koszty: 50 Euro za tydzień (za każde następne dziecko w rodzinie 25
Euro). W cenę wliczony jest obiad i przekąska. Z opłaty zwolnione są
rodziny wielodzietne od czwartego dziecka i osoby pobierające
minimum wsparcia finansowego (Mindestsicherung) oraz osoby
ubiegające się o azyl i otrzymujące podstawowe świadczenia socjalne
(Grundversorgung).
Udział mogą wziąć tylko dzieci mające stałe miejsce zamieszkania w
Wiedniu.

Kursy wyrównawcze dla uczniów klas oferujących wsparcie w nauce języka
niemieckiego (Deutschförderklassen):
Kursy te są szczególnie godne polecenia dla dzieci, które są od niedawna w
Austrii i dzieci, których znajomość języka niemieckiego będzie sprawdzana we
wrześniu.


Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
Pomoc w nauce trwa każdorazowo jeden tydzień, codziennie 2 godziny
dla uczniów klas 1 do 4 szkół podstawowych, codziennie 3 godziny dla
uczniów klas 5 i 6. Po południu odbywają się różne gry i zabawy.
Koszty: 50 Euro za tydzień (za każde następne dziecko w rodzinie 25
Euro). W cenę wliczony jest obiad i przekąska. Z opłaty zwolnione są
rodziny wielodzietne od czwartego dziecka i osoby pobierające
minimum wsparcia finansowego (Mindestsicherung) oraz osoby
ubiegające się o azyl i otrzymujące podstawowe świadczenia socjalne
(Grundversorgung).

Termin zgłoszenia: najpóźniej do 19 czerwca 2020 roku.
Kurs można zamówić na maksymalnie 3 tygodnie dla każdego dziecka.


Uczniowie uczęszczający do klas 5-8, tzn. uczniowie szkół średnich

(Mittelschulen), uczniowie klas 5-8 ogólnokształcących szkół średnich
(AHS) i uczniowie klas przygotowujących do nauki zawodu

(Polytechnischer Lehrgang)
Intensywna pomoc w nauce języka niemieckiego, codziennie 3 godziny
przed południem
Czas trwania kursu: każdorazowo 2 tygodnie.
Kurs można zamówić na maksymalnie 4 tygodnie dla każdego dziecka.
Koszty: Kurs jest bezpłatny.
Termin zgłoszenia: tak szybko, jak to możliwe; najpóźniej dwa tygodnie
przed rozpoczęciem danego kursu
Oferta kursów wyrównawczych obejmuje nie tylko zajęcia z języka
niemieckiego, lecz także, w razie potrzeby zajęcia z matematyki i języka
angielskiego.
Dodatkowe informacje: https://www.summercitycamp.at/
Zapisy: Online lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu.
Informacje telefoniczne pod numerem: (01) 524 25 09 46
Od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 16:00
Piątek od 09:00 do 14:00
Magistrat MA 17 oferuje pomoc w zameldowaniu online w Państwa języku
ojczystym:
Chętnie pomożemy Państwu w wypełnieniu formularza online w 24 językach.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 01 4000 81540
(od poniedziałku do piątku od godziny 9 do godziny 16). Można też
skontaktować się z nami drogą mailową (post@ma17.wien.gv.at) a my
oddzwonimy.
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