Summer City Camps
îngrijire de vacanță și învățarea limbii Germane
în vara 2020
• Summer City Camps oferă îngrijire de vacanță de vară pentru copiii
Vienezi de la 6 până la 14 ani
• 34 de locații în toată Viena
• Perioada: 6 iulie - 4 septembrie 2020
• Îngrijire între orele 8:00 și 17:00 - puteți aduce copilul de la ora 07:15
dimineața
• Cost: € 50 pe săptămână, inclusiv prânzul și gustările (€ 25 pentru
frați/surori). Oferta este gratuită de la a 4-a soră și pentru beneficiarii de
venituri minime sau solicitanți de azil în îngrijirea de bază.
Doar copiii care au reședința principală la Viena pot participa.

Cursuri de asistență pentru copiii care participă la cursuri de
invățarea limbii Germane:
Aceste cursuri de sprijin sunt recomandate în special copiilor nou-veniți
în Austria și copiilor care vor fi testați în septembrie la limba germană.
• Copii cu vârsta între 6-12 ani:
Asistență de învățare de o săptămână, 2 ore de învățare zilnică pentru
elevii din școala elementară, 3 ore de învățare zilnică pentru elevii din
clasa 5 și 6, distracție și jocuri după-amiaza
Cost: € 50 pe săptămână, inclusiv prânzul și gustarea (€ 25 pentru
frați/surori). Oferta este gratuită de la a 4-a soră și pentru beneficiarii de
venituri minime sau solicitanți de azil în îngrijirea de bază.
Termenul de înregistrare: cel târziu 19 iunie 2020
pe copil max. rezervabil 3 săptămâni
• Pentru elevii din clasa 5 încolo (gimnaziu, nivel inferior AHS sau curs
politehnic)
Suport intensiv în limba germană, 3 ore pe zi dimineața
Durata cursului: 2 săptămâni fiecare; max. rezervabil 4 săptămâni

pe copil
Cost: gratuit
Termenul de înregistrare: cât mai curând posibil; cu cel mult 2 săptămâni
înainte de începerea cursului dorit
Pe lânga cursuri de germană, copiii pot vizita si cursuri de matematică
sau engleză, dacă este necesar.
Informații suplimentare: https://www.summercitycamp.at/
Înregistrarea: online sau prin programare telefonică.
Linia de servicii: (01) 524 25 09 46
Luni: 9:00-12:00 și 13:00 - 16:00
Vineri 09:00 - 14:00
Serviciile oferite de MA 17 - ajutor pentru vorbitori nativi pentru
înregistrarea online:
Ne bucurăm să vă ajutăm cu completarea îngregistrării online în limba
Română (sau: în total în 24 de limbi). Sunați (luni-vineri, între orele 9:00 16:00): 01 4000 81540 sau scrieți un e-mail și vom apela sau scrie înapoi
(post@ma17.wien.gv.at).

Impressum

