Summer City Camps

Bécsi nyári tábor, szünidei foglalkozás és német
tanulás 2020 nyarán


Summer City Camps A bécsi nyári tábor szünidei foglalkozást
kínál 6-14 éves bécsi gyerekeknek



Bécsben 34 helyszínen



Időpont: 2020. július 6. – szeptember 4.



Gyermekgondozás: 8 - 17 óra között – Előzetes bejelentés esetén
már 7:15 órától hozhatja a gyermekét és legkésőbb 18 óráig kell
érte jönnie.



Költségek: heti 50 euró ebéddel és uzsonnával együtt
(testvéreknek 25 euró). A negyedik testvértől kezdve a nyári
tábor ingyenes, valamint azoknak is, akik szociális támogatásban
részesülnek (Mindestsicherung) illetve menedékkérők, akik
alapellátást kapnak (Grundversorgung). Csak azok a gyermekek
vehetnek részt a táborban, akik állandó bécsi lakcímmel
rendelkeznek.

Felzárkóztató tanfolyam azoknak a gyermekeknek, akik német
felzárkóztató osztályba járnak (Deutschförderklasse):
Elsősorban azoknak a gyermekeknek ajánljuk a felzárkóztató
tanfolyamot, akik nemrégóta élnek Ausztriába és szeptemberben kell
vizsgázniuk kell németből.



6-12 éves gyermekek:
Egyhetes tanulótábor, napi 2 óra tanulás általános iskolásoknak,
napi 3 óra az 5-6. osztályosoknak, délután játék és szórakozás.
Költségek: 50 euró hetente ebéddel és uzsonnával együtt
(testvéreknek 25 euró).
A negyedik testvértől kezdve a nyári tábor ingyenes, valamint
azoknak is, akik szociális támogatásban részesülnek

(Mindestsicherung) illetve menedékkérők, akik alapellátást
kapnak (Grundversorgung).
Jelentkezési határidő: legkésőbb 2020. június 19.
Gyermekenként maximálisan 3 hétre lehet jelentkezni


5 .osztályos és idősebb gyermekeknek (középiskola,
gimnázium alsó tagozata, politechnikai osztály)
Intenzív német tanulás, napi 3 óra délelőttönként
A tanfolyam ideje: két hét, gyermekenként maximálisan 4 hétre
lehet jelentkezni Költségek: ingyenes
Jelentkezési határidő: minél hamarabb, de legkésőbb a kívánt
tanfolyam kezdete előtt 2 héttel.

Felzárkóztató tanfolyamon a gyermekek nemcsak németből, hanem
szükség és kívánság szerint matematikából vagy angolból is részt
vehetnek.
További információ: https://www.summercitycamp.at/
Jelentkezés: Online vagy telefonon kért időpont alapján személyesen is
lehetséges.
Telefon: (01) 524 25 09 46
H-Cs 9:00-12:00 és 13:00 - 16:00
P 09:00 - 14:00
Az MA 17 szolgáltatása – anyanyelvi segítség az online
jelentkezéshez:
Szívesen segítünk 24 nyelven az online űrlap kitöltésénél.
Hívjon minket telefonon (H-P 9-16 óra között): 01 4000 81540 vagy
jelentkezzen emailben és mi visszahívjuk (post@ma17.wien.gv.at).
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