Kopparberg
دوﺷﻨﺒﮫ
8:30–12:00 SFI ,
ﮐﺎﭘﺮھﯿﺘﻦ 12:30-16:00

ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ
8:30–12:00 SFI ,
ﮐﺎﭘﺮھﯿﺘﻦ 12:30-16:00

ﺑﺎﻻ ﺳﻦ  ۱۹ﺳﺎل
ﺑﺎﻻ ﺳﻦ  ۱۹ﺳﺎل
ﯾﻮ ان اف
۱۷:۰۰ – ۱۹:۳۰
از  ۲۵ -۱۴ﺳﺎﻟﮫ
اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را اﻧﺠﺎم
.دھﻨﺪ
ﻓﻮﻟﮑﺖ ھﻮس
ﮐﻠﺴﯿﺎی ﺳﻮﯾﺪی
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﻮﯾﺪی،
 ۸-۶ﺳﺎل
ﻗﻠﻤﺮوﮐﻠﺴﯿﺎی ﻣﺤﻞ ھﯿﻤﻠﺐ ﻣﻨﯽ اور
)ھﻮس )۱۲-۹اﻟﯽ  ۹ﺳﺎﻟﮫ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۱۵
ﮐﻤﭙﯿﺲ – ۳۰:۱۵
ﻧﺮﺳﮑﻠﻮﻻ  ۶- ۳ﺳﺎل
) ۳۰:۱۷اﻟﯽ  ۱۵ﺳﺎﻟﮫ(
۱۴:۰۰ - ۱۵:۱۵
ﻓﻮش اﻣﻠﯿﻨﮕﺰھﻢ
ﻓﻮش اﻣﻠﯿﻨﮕﺰھﻢ

آ ب اف
ﺣﻠﻘﮫ ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﺳﻮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره وﻗﺖ را در
اﻧﺠﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ
ھﻤﮫ ﺧﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﮐﻮﭘﺮﺑﺮی ﮐﻮﻧﺴﺖ
 ۹ﻣﺴﺘﺮی ﮔﺎﺗﻦ
ﺑﺎﻟﮑﻠﭗ ﮐﻮﭘﺮﺑﺮی

ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ
8:30–12:00 SFI ,
ﮐﺎﭘﺮھﯿﺘﻦ 12:30-16:00

ﺑﺎﻻ ﺳﻦ  ۱۹ﺳﺎل
ﻣﺤﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮدھﺎ
16-19

ﮐﻠﺴﯿﺎی ﺳﻮﯾﺪی
ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺳﻨﺘﺮاﻟﻦ  ۱۶-۱۳ﻓﻮش
اﻣﻠﯿﻨﮕﺰھﻢ

ﮐﺎﻓﮫ زﺑﺎن آ ب ف ﺑﺮای ھﻤﮫ
ﮐﻮﭘﺮﺑﺮی ﮐﻮﻧﺴﺖ ﻣﺴﺘﺮی
 ۹ﮔﺎﺗﻦ
۱۳:۳۰ – ۱۵:۳۰

ﮐﺎﻓﮫ زﺑﺎن آ ب ف ﺑﺮای ھﻤﮫ
ﮐﻮﭘﺮﺑﺮی ﮐﻮﻧﺴﺖ ﻣﺴﺘﺮی
 ۹ﮔﺎﺗﻦ
۱۳:۳۰ – ۱۵:۳۰

آ ب اف
ﺣﻠﻘﮫ ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﺳﻮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره وﻗﺖ را در اﻧﺠﺎ
ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ
ھﻤﮫ ﺧﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﮐﻮﭘﺮﺑﺮی ﮐﻮﻧﺴﺖ ﻣﺴﺘﺮی
 ۹ﮔﺎﺗﻦ
ﺑﺎﻟﮑﭗ ﮐﻮﭘﺮﺑﺮی

آ ب اف
ﺣﻠﻘﮫ ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﺳﻮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره وﻗﺖ را در اﻧﺠﺎ
ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ
ھﻤﮫ ﺧﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﮐﻮﭘﺮﺑﺮی ﮐﻮﻧﺴﺖ ﻣﺴﺘﺮی
 ۹ﮔﺎﺗﻦ
ﺑﺎﻟﮑﻠﭗ ﮐﻮﭘﺮﺑﺮی

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ
12:30-

8:30–12:00 SFI ,
ﮐﺎﭘﺮھﯿﺘﻦ 16:00

ﺑﺎﻻ ﺳﻦ  ۱۹ﺳﺎل
ﻣﺤﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ
16-19

 ۱۷ – ۱۹:۳۰ﯾﻮﻧﺲ ﻓﻮﻟﮑﺖ ھﻮس

 ۱۰:۰۰ – ۱۱:۴۵اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت
ھﻤﮫ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
دﻓﺘﺮ در ﮐﻮﻧﺴﺖ ﻣﺴﺘﺮی ﮔﺎﺗﻦ ۳
ﮐﻮﭘﺮﺑﺮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺳﻼﮔﻨﺲ
ﺳﭙﺎرﺑﻨﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد
آ ب اف
ﺣﻠﻘﮫ ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﺳﻮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره وﻗﺖ را در اﻧﺠﺎ
ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ
ھﻤﮫ ﺧﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ
 ۹ﮐﻮﭘﺮﺑﺮی ﮐﻮﻧﺴﺖ ﻣﺴﺘﺮی ﮔﺎﺗﻦ
ﺑﺎﻟﮑﻠﭗ ﮐﻮﭘﺮﺑﺮی

ﺷﻨﺒﮫ

ﺟﻤﻌﮫ
8:30–12:00 SFI ,
ﮐﺎﭘﺮھﯿﺘﻦ 12:30-16:00

ﺑﺎﻻ ﺳﻦ  ۱۹ﺳﺎل

ﻣﺤﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﻓﺎﻣﯿﻞ ھﺎ
10-13

ﮐﻠﺴﯿﺎی ﺳﻮﯾﺪی
ﻗﻠﻤﺮو ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺤﻞ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ
 ۱۹-۱۶ھﻤﮫ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﻓﻮش اﻣﻠﯿﻨﮕﺰھﻢ

آ ب اف
ﺣﻠﻘﮫ ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﺳﻮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره وﻗﺖ را در اﻧﺠﺎ
ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ
ھﻤﮫ ﺧﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﮐﻮﭘﺮﺑﺮی ﮐﻮﻧﺴﺖ ﻣﺴﺘﺮی
 ۹ﮔﺎﺗﻦ

ﺑﺎﻟﮑﻠﭗ ﮐﻮﭘﺮﺑﺮی

ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ

ھﺎﮐﯽ ۱۶:۳۰ – ۱۸:۰۰
 ۰۶ﭘﺴﺮان  /دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ۰۷
ھﺎﮐﯽ ۱۸:۰۰ – ۱۹:۰۰ ،
 ۰۸-۰۹دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ
ھﺎﮐﯽ ۱۹:۰۰ – ۲۰:۰۰
 ۰۳-۰۵ﭘﺴﺮان ﺗﻮﻟﺪ

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮپ ۱۷:۰۰ – ۱۸:۰۰
 ۰۹ﺑﺮای ﭘﺴﺮان /دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ۱۰
ھﻨﺪﺑﺎل ﺑﺮای ۱۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
 ۰۳- ۵ ۰ﭘﺴﺮان/دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ
ھﺎﮐﯽ ﺑﺮای ۱۹:۰۰ – ۲۰:۳۰
ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ

ھﺎﻟﮑﯽ ۱۷:۰۰ – ۱۸:۰۰
 ۰۳-۰۵ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ
ھﺎﮐﯽ ۱۸:۰۰- ۳۰ : ۱۹
 ۰۸-۰۹دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺻﺎﻟﻮن ﯾﻮﺳﻨﺲ ھﺎﻟﻦ

ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮای ﮐﺴﺎن ﮐﮫ ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
در ﺗﯿﻢ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮپ ﺑﺮای ۱۷:۰۰ – ۱۸:۰۰
 ۱۱- ۱۲ﭘﺴﺮان /دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ

ﺻﺎﻟﻮن ﯾﻮﺳﻨﺲ ھﺎﻟﻦ

ھﻨﺪﺑﺎل ﺑﺮای ۱۸:۰۰- ۱۹:۰۰
 ۰۳- ۵ ۰ﭘﺴﺮان/دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ
ھﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ ۱۹:۰۰ – ۲۰:۳۰

ﺻﺎﻟﻮن ﯾﻮﺳﻨﺲ ھﺎﻟﻦ

ﺻﺎﻟﻮن ﯾﻮﺳﻨﺲ ھﺎﻟﻦ

ﺻﺎﻟﻮن ﯾﻮﺳﻨﺲ ھﺎﻟﻦ

Ställdalen
دوﺷﻨﺒﮫ
۲۳ﺳﺎﻟﮏ  ،ﺟﻢ  ۵ـ

وزرش در ﻓﻀﺎی أزاد ﺑﺎ
ﺑﺮف و ھﻮای ﺳﺮد در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﮑﯿﺖ

ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ
 ۵ - ۲۳ﺳﺎﻟﮏ  ،ﺟﻢ

ـ  ۱۹ﺳﺎﯾﮏ  ،ﮔﻮب ۱۸
ﯾﻢ ﭘﺎ

ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ
 ۵ - ۲۳ﺳﺎﻟﮏ  ،ﺟﻢ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ
 ۵ - ۲۳ﺳﺎﻟﮏ  ،ﺟﻢ

ـ  ۱۹ﺳﺎﯾﮏ  ،ﮔﻮب ﯾﻢ ﭘﺎ ۱۸

ﺟﻤﻌﮫ
 ۵ - ۲۳ﺳﺎﻟﮏ  ،ﺟﻢ

ﺷﻨﺒﮫ
 ۵ - ۲۳ﺳﺎﻟﮏ  ،ﺟﻢ

ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ
 ۵ - ۲۳ﺳﺎﻟﮏ  ،ﺟﻢ

ـ  ۱۹ﺳﺎﯾﮏ  ،ﺟﻢ ۱۸
ﺻﺮف ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ

Bångbro
دوﺷﻨﺒﮫ
ﺗﻮﻧﺲ
ھﻤﮫ ﺧﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ
 ۱۷:۰۰ﺗﺪرﯾﺲ ﻟﺴﺎن  ۰۰:۱۴اﻟﯽ
ﻓﻮﻟﮑﺖ ھﻮس

ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ

ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ
ﺗﻮﻧﺲ
ھﻤﮫ ﺧﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻟﺴﺎن  ۰۰:۱۴اﻟﯽ
۱۷:۰۰
ﻓﻮﻟﮑﺖ ھﻮس

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ

ﺟﻤﻌﮫ

ﺷﻨﺒﮫ

ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ

