Summer City Camps

Yaz şehir kampları 2020 – yazı Tatil Programı ve
Almanca destek kursları


Summer City Camps 6 ila 14 yaş arasındaki Viyanalı çocuklar için
yaz tatili bakım programı sunuyor



Bütün Viyana’da 34 yerde



Kurs zamanları: 6 Temmuz ila 4 Eylül 2020 arası



Bakım saat 8 den 17 ye kadar – Bildirim yaptığınız takdirde
çocuğunuzu saat 7.15 te getirip en geç 18 de alabilme imkanına
sahipsiniz.



Ücret: Bir haftalık öğle yemeği ve atıştırmalık dahil 50 Euro
(kardeş cocukları için 25 EUR). Bu teklif 4. kardeşler ve
Mindestsicherung alan kişiler veya sığınmacılar için ücretsizdir.
Bu programa sadece oturumu Viyana’da olan çocuklar katılabilir.

Almanca destek sınıflarına giden çocuklar için öğrenim destek
kursları:
Bu kurslar özellikle yeni Avusturya’ya gelen ve Almanca bilgileri Eylülde
test edilecek çocuklar için önemle tavsiye edilir.


6 ila 12 yaş arasındaki çocuklar:
haftalık öğrenim desteği, ilkokul çocukları için günde 2 saat ders,
5. ve 6. sınıfa giden çocuklar için günde 3 saat ders, öğleden
sonra oyun ve eğlence
Ücret: Bir haftalık öğle yemeği ve atıştırmalık dahil 50 Euro
(kardeş cocukları için 25 EUR). Bu teklif 4. kardeşler ve
Mindestsicherung alan kişiler veya sığınmacılar için ücretsizdir.
Kayıt süresi: En geç 19 Haziran 2020 ye kadar
Çocuk başına en çok 3 hafta katılım mümkündür



5. sınıftan itibaren olan öğrenciler için (Mittelschule, AHSUnterstufe oder Polytechnischer Lehrgang)
Almanca yoğun destek kursları, her gün öğleden önce 3 saat

Kurs süresi: 2 haftalık; Çocuk başına en çok 4 hafta katılım
mümkündür
Ücret: ücretsiz
Kayit süresi: mümkün olduğunca çabuk; en geç istenilen kursun
başlamasına 2 hafta kalana kadar
Öğrenim destek kursları bütün çocuklar için sadece Almanca için değil,
arzu ve ihtiyaca göre Matematik veya İngilizce için de olabilir.
Diğer bilgiler için: https://www.summercitycamp.at/
Kayıt: Online veya telefonla randevu alarak şahsen de mümkündür.
Servis hattı: (01) 524 25 09 46
Pazartesi – Perşembe arası 9:00-12:00 ve 13:00 -16:00 arası
Cuma 09:00 - 14:00 arası

MA 17 nin servisi – Online kayıtta ana lisanda yardım desteği:
Bizler 24 lisanda online kayıt fomlarının doldurulmasında size ana
lisanınızda yardımcı oluyoruz. Bizi arayın (Pazartesi - Cuma arası saat 9
dan 16 ya kadar): 01 4000 81540 veya bize bir e-posta atın, biz sizi arariz
(post@ma17.wien.gv.at).
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