
 

 أدلة اإلجازة

 التحدث )اآلن حتى( تستطيع ال كنت إذا التسجيل في العطالت أدلة ستساعدك أيًضا العام هذا 
 عليك يجب ام لك ويشرحون لوالديك المهمة والمعلومات أسئلتك يترجمون.  جيًدا األلمانية باللغة

 في BBQ في شخصًيا أجلك من هناك سيكونون ، يوليو ٩ ، الجمعة يوم.  األحداث في مراعاته
 رنامجب في التسجيل أيًضا يمكنك هناك.  مساءً  ٧ إلى ٥ الساعة من Springe في الشباب مركز

 على المحمول الهاتف عبر اإلجازة طوال إليهم الكتابة يمكنك ثم.  مباشرةً  العطلة
. صوتية رسالة إرسال أو  واتس اب. أو القصيرة الرسائل عبر ٠١٧٦٥٥٨٤٦٦٣  

.بك وسيتصلون الصلة ذات العطالت أدلة إلى الرسالة توجيه بإعادة ذلك بعد سنقوم   

 

 Feriencard منافذ بيع 

 Auf dem Bruche 1 A ، Springe ،  الشباب مركز•  

) ٧٢+  ٢٦ األسبوع( مساءً  ٦ الساعة حتى صباًحا ١٠ الساعة من الجمعة إلى االثنين من 
)كاملة إجازة( المنزل في ولألحداث  

 :B-Town ، Am Bahnhof 2 ، Bennigsen الشباب مركز•  

)أسبوع ٢٧ + ٢٦( مساءً  ٦ حتى مساءً  ٢ من والجمعة األربعاء   

 Waterworld ، Kirchstrasse 5 ، Völksen شباب نادي•  

)٢٧+  ٢٦ األسبوع( مساءً  ٧ حتى مساءً  ٣ الساعة من والخميس الثالثاء   

 Hinter der Burg 3 A, Springe في مكتبة المدينة 

 حتى هًراظ ٢ الساعة ومن ظهًرا ١ الساعة حتى صباًحا ١٠ الساعة من الجمعة إلى الثالثاء من 
)كاملة العطل أيام( مساءً  ٥ الساعة  

 

 Feriencard خصومات 

 Bennigsen مجانًا ظهًرا ٢ حتى ظهًرا ١٢ الساعة من السباحة: الخارجي مسبح  

الدخول سعر بنصف السباحة  :Eldasgsen الخارجي مسبح  

 باًحاص ٧ الساعة من والجمعة الثالثاء يومي مجاًنا السباحة: الداخلي Springe   مسبح 
فقط يورو ١ الدخول.ظهًرا ٢ الساعة من الجمعة إلى االثنين من  ؛ ظهًرا ١ حتى  

Wisentgehege  :يورو ٢،٥٠ الدخول  

!المجانية األحداث لجميع دخول كتذكرة Feriencard   بطاقة مطلوب   

 معلومات مهمة

  برنامج العطلة وكورونا

 ، لعطالتا جريدة من بدالً !  العطلة برنامج مع مختلف بشكل األمور تسير ، أيًضا العام هذا 
.٢٠٢١ لعام العام التقويم هذا يوجد  

!  أخرى مرة اإلنترنت على األحداث عن مهم هو ما وكل التفصيلي البرنامج على العثور يمكن  
 يمكنك.  حاليةال والوالئية الفيدرالية القانونية اللوائح مع تجري التي األحداث جميع تكييف يتم

 قعنامو على ٢٠٢١ة عطل لبرنامج" كورونا قواعد" حول التفاصيل من مزيد على العثور أيًضا
 ليزا ال لذلك  .محدثًا دمجها فسيتم ، اإلجازة أثناء مهمة تغييرات هناك كانت إذا.  اإلنترنت على
 أحداث ةإضاف أيًضا يمكن.  استبدال بدون إلغاؤها أو التسجيل بعد األحداث تغيير الممكن من

جديدة!  لذا يرجى مراجعة صفحتنا الرئيسية بانتظام على       
www.kleinstadtdschungel.de. 

   

  تسجيل

األحداث واختر اإلنترنت عبر العطالت برنامج اقرأ. 1   

يورو ٢،٥٠ مقابل ٢٠٢١ يونيو ٨ن م الثانية العطلة بطاقة اشتر   

على اإلنترنت عبر التسجيل أكمل .  www.kleinstadtdschungel.de )٣ى إل يوليو ٢ من  
 و ٧( ٠٥٠٤١٦٢٠٠٨٥ الرقم على العطلة بهاتف اتصل أو) ظهًرا ١٢ الساعة ،٢٠٢١ يوليو١٢
مساء  ٦ إلى ٣ة الساع من ٢٠٢١ يوليو ٨  

)٢٠٢١ يوليو ١٦ و ١٤ بين خطاب أو إلكتروني بريد إرسال سيتم!  (التأكيد انتظر. 4   

 5. هل فاتك تسجيلك؟  اعتباًرا من ١٩ يوليو ٢٠٢١ ، أرسل بريًدا إلكترونًيا إلى 
ferien@kleinstadtdschungel.de أو اتصل بهاتف العطلة على الرقم  ٠٥٠٤١٦٢٠٠٨٥ 

 بطاقة إلى يحتاجون ال لكنهم ، أيًضا التسجيل المشاركة في يرغبون الذين اآلباء على يجب 
.عطلة  

  شروط المشاركة

  .Springe مدينة مشاركة شروط على بموافقتهم المشاركون يصرح ، األحداث في بالتسجيل 

 في www.kleinstadtdschungel.de على أخرى مفيدة معلومات مع عليها العثور يمكنك
.التنزيل منطقة  

 

 

 


