
های  تعط�الت :  � مب
 

' امسال، راهنمای تعط�الت شما را در ث"ت نام �مک خواهند کرد، ا�ر شما ن� توان�د  همچن()
(هنوز) خوب آلما:' صحی6ت کن�د . آنها سواالت شما و اطالعات مهم برای ,در و مادر شما را 
Cد برای شما توضیح @ دهند. در روز  (ترجمه @ کنند و آنچه را که EاIد در حوادث در نظر Eگ

Eه سواالت شما Eه صورت حضوری  BBQ، آنها در روز  19تا  17از ساعت  ژوئ�ه 9جمعه، 
' @ توان�د Eه طور مستق�م برای برنامه تعط�الت ث"ت نام  جواب م�دهند. در آنجا شما همچن()
                             کن�د. س^س شما @ توان�د تمام تعط�الت را از ط\Cق تلفن همراە مب� Eه شمارە

برای آنها بنopس�د و Iا ارسال Iک  WhatsAppتوسط اس ام اس Iا  0176 - 864  337  55
. س^س پ�ام را Eه مب� تعط�الت مناسب جلو @ ب\Cم و آنها Eه شما ,اسخ @ دهند.  t:پ�ام صو 

 
 
  

 محل های خ\Cداری �ارت تعط�الت : 

 
● Jugendzentrum Springe, Auf dem Bruche 1 A, Springe: 

Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr (26. + 27. KW) und zu 
Veranstaltungen im Haus (ganze Ferien)  

● Jugendzentrum B-Town, Am Bahnhof 2, Bennigsen: 
Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr (26. + 27. KW)  

● Jugendtreff Waterworld, Kirchstraße 5, Völksen: 
Dienstag und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr (26. + 27. KW)  

● Stadtbibliothek Springe, Hinter der Burg 3 A, Springe: 
Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr (ganze Ferien) 

 

 فواIد �ارت تعط�الت :   

 

● Freibad Bennigsen: Schwimmen von 12 bis 14 Uhr kostenlos  
● Freibad Eldagsen: Schwimmen zum halben Eintrittspreis  
● Hallenbad Springe: Schwimmen am Dienstag und Freitag von 7 bis 13 Uhr 

kostenlos; Montag bis Freitag ab 14 Uhr nur 1 € Eintritt  
● Wisentgehege: Eintritt 2,50 € 

 

وری هست.   برای ورود Eه برنامه �ارت تعط�الت �'

  اطالعات مهم :

 

 برنامه تعط�الت و کرونا : 

' امسال برنامه تعط�الت اجرا @ شود �س�ار متفاوت� Eه جای روزنامه تعط�الت، این تقCpم ��  همچن()
نت  ۲۰۲۱برای سال  t' مهم در مورد وقایع را @ توان دو ارە در این (وجود دارد. برنامه مفصل و همه چ

:' ساز©ار @ شوند. جزئ�ات Iافت� تمام اتفاقا:t که در حال وقpع است Eا فرمان های قانو:' و دول¦t کنو
' کرونا" برای برنامه تعط�الت  '  در صفحه اص� ما Iافت @ شود. ا�ر  2021ب¬شt در مورد "قوان() (ن

ات مه� در طول تعط�الت رخ دهد، در حال حا�' گنجاندە @ شوند. بنابراین روCدادها @ توانند  (تغی
! کرد اضافه توان می هم را جديد اتفاقاتشوند.  ³س از ث"ت نام تغی) کنند Iا Eدون جاIگC²¦' حذف

 .کنيد بررسی منظم طور www.kleinstadtdschungel.de ما اصلی صفحه لطفا بنابراين

 ث"ت نام :

   

1 . Ferienprogramm    خوان�د وE ند   برنامه( راهنما تعط�الت) راµکه در آیندە در انتظار شما هس
 را انتخاب کن�د. 

 موجود است.   E€2.50ه ق�مت          2021ژوئن  28(�ارت تعط�الت) از Feriencardخ\Cد  . 2
خ\Cداری  به صورت آنالين www.kleinstadtdschungel.deشما @ توان�د از ساIت  . 3

تماس  I620085-05041ا Eا شمارە تلفون   ) 12ساعت از  2021. ژوعن  12.ژوعن02کن�د (از
Cد ( از  ( )15-18از ساعت  2021  ژوعن. 08. تا E07گ

ـــخاIم�اعالم تای�د � ( درCافت  . 4 ' تارCـ   )  2021. ژوعن 16. و 14 ل Iا نامه از طرف ما ب()
@ توان�د Eا فرستادن Iک اIم�ل Eه آدرس  2021 ژوعن . 19  ا�ر ث"ت نام را از دست Eده�د؟ از  . 5

ferien@kleinstadtdschungel.de  ا شمارە شمارەE اI620085-04105  تماس
Cد.  (   Eگ

   
 والدی¦' که @ خواهند ث"ت نام کنند EاIد چند فرم را پر کنند. 

 و¸ ن�ازی Eه �ارت تعط�الت ندارند. 

 
اIط مشارکت :  ¹º 

 
 شما. کنند می موافقت Springeشهر مشارکت شرايط با رويدادها در نام ثبت با کنندگان شرکت

 دانلود منطقه در www.kleinstadtdschungel.de در ديگر مفيد اطالعات با را آنها توانيد می
 .کنيد پيدا
 
  
  
  

  


