
 ما الذي ستفعله في عطلة الصيف ؟

 هل لديك أي خطط ؟

 كن معنا في عدد من النشاطات التي ستنظمها بلدية يوسناشبيري و المنظمات و الفعاليات 

 العاملة في المنطقة.

 هذا الملف هو ترجمة مبسطة لمحتويات الملف األصلي

أو وجبات خفيفة.جميع النشاطات هي مجانية التكلفة ويمكن  أن تتضمن وجبة غداء   

بلدية يوسناشبيري تأمل أن تكون هذه النشاطات وسيلة ناجحة لدعم االندماج وخلق مساحات تواصل بين 

 األطفال من مختلف البيئات االجتماعية.

نريد بكل بساطة أن ينعم أطفالنا بأفضل العطل على اإلطالق.نحن   

المدرسة األساسية  ويرغبون االشتراك سيشملهم ولألهل نود القول أن جميع األطفال الذين هم طالب في 

 تأمين من البلدية.

 قسم كبير من األنشطة ممول من الحكومة وهئية قضايا الشباب والمجتمع المدني

سنة وهي متنوعة بين األنشطة الرياضية, المخيمات  15و 6األنشطة موجهة لألطفال بين عمر 

النزهات.و  

وقع االلكتروني لبلدية يوسناشبيري.يمكنك تنزيل كامل البرنامج من الم  

 

 

www.ljusnarsberg.se/sommarlov 

 

  

http://www.ljusnarsberg.se/sommarlov


 مخيم الصيف
 العدد محدود

 عن المخيم:

أيام غنية بالمعرفة والتسلية. سيكون هناك غناء، رقص ومسرح. باالضافة إلى التسلق، 

األنشطة الممتعة التي ستنظم خالل النهار.السباحة والعديد من   

األنشطة ستكون متناسبة مع أعمار األطفال لكن في النهاية سيقام عرض مسرحي جامع لكل 

 األعمار.

ستقوم بدفع الرسوم لعشرة أماكن في هذا النشاط.بلدية يوسناشبيري   

عن طريق الموقع من أيار، الساعة الثالثة بعد الظهر  17التسجيل سيكون فقط في مالحظة: 

 الرئيسي وحصرا عن طريق الحاسوب.

 لمزيد من المعلومات والتسجيل تجدونه على الموقع االلكتروني

www.bergslagsspelen.se 

 العمر:

9ـ1سنة، من الصف  15ـ7بين   

 المكان:

Jarnboås i naturskön omgivning vid finnsjöstrand 

كيلو متر شمال نورا 20  

 الزمان:

حزيران 21ـ18من   

 الوقت:

4للساعة  9تقريبا من الساعة   

 الشخص المسؤول:

Kristina Dybeck, kristina@bergslagsspelen.se, 070-603 82 03 

 المنظم:

Bergslagsspelen 

اضافية:معلومات   

 ستقوم البلدية بتأمين وسيلة للنقل من أمام التينغ هوسيت، كوبرباري.

  

http://www.bergslagsspelen.se/
mailto:kristina@bergslagsspelen.se


 التنزه في الغابة
 

 عن النشاط:

مناسبات هذا الصيف تجوال داخل الغابة.  3ستنظم خالل   OK Järnbärarna 

وهناك ستتعلم كيف تجد االتجاه الصحيح عن طريق استخدام الخارطة، وانه لتحضير جيد 

التوجيه في المدرسة، وسيتضمن النشاط العديد من المعلومات القيمة عن حق لدروس 

 التجوال العام في السويد. يمكن لكامل العائلة أن تشارك.

 

من حزيران والذي يحدث عن طريق الموقع االلكتروني للبلدية 4أخر يوم للتسجيل   

www.ljusnarsberg.se/sommarlov 

 

 العمر:

سنوات 9فوق   

 

 المكان:

Tallheden, Bångbro 

 

الزمان:   

أب 7تموز،  19،   حزيران21

 

 الوقت:

12ـ10  

 

 الشخص المسؤول:

Lennart Lindgren, okjarnb@telia.com, 0580-711 60 

 

 المنظم:

OK Järnbärarna 

 

 معلومات إضافية:

للمسير داخل الغابة.يفضل ارتداء المالبس المناسبة   

  

http://www.ljusnarsberg.se/sommarlov
mailto:okjarnb@telia.com


 مدرسة السباحة
 كوبرباري

 عن المدرسة:

مدرسة سباحة اضافية لألطفال والشباب والراشدين. سيتعلم بلدية يوسناشبيري ستنظم 

 المشتركون السباحة واعتياد الماء.

طريق الموقع االلكترونيمن حزيران والذي يتم عن  4أخر يوم للتسجيل   

www.ljusnarsberg.se/sommarlov 

 

 العمر:

سنوات 3فوق   

 

 المكان:

Djäkens, Kopparberg 

 

 الزمان:

حزيران 30ـ26حزيران،  22ـ19  

 

 الوقت:

اعتماد على المجموعة  تقريبا من التاسعة صباحا الى الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك

 المشاركة

 

 الشخص المسؤول:

 Karin Wouda, karin.wouda@ljusnarsberg.se, 073-827 5400 

 

 المنظم:

 بلدية يوسناشبيري

 

 معلومات اضافية:

لغويينبلدية يوسناشبيري ستوفر داعميين   

  

http://www.ljusnarsberg.se/sommarlov
mailto:karin.wouda@ljusnarsberg.se


 

 مدرسة السباحة
 

 ستالدالين

 عن المدرسة:

منظمة سايك ستنظم مدرسة سباحة لألطفال والشباب والراشدين. سيتعلم المشتركون السباحة 

باالضافة الى معلومات عن التنفس االصطناعي. كشك صغير سيكون موجودا  واعتياد الماء.

ميداليات دالة على تجاوز مراحل معينة بالسباحة ستوزع مجانا. خالل المدرسة.  

التسجيل يحدث االثنين الثالث من تموز بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة من بعد الظهر 

 في مكان المدرسة في ستالدالين.

 

 العمر:

سنوات 3فوق   

 

 المكان:

Sågdammen, Ställdalen 

 

 الزمان:

14ـ10،  تموز   تموز 3-7

 

 الوقت:

وذلك اعتماد على المجموعة تقريبا من التاسعة صباحا الى الساعة الثالثة بعد الظهر 

 المشاركة

 

 الشخص المسؤول:

Sofia Bergman 

stalldalensaik@telia.com 

070-34 32 631 

 

 المنظم:

Ställdalens AIK 

 

 معلومات اضافية:

لغويينبلدية يوسناشبيري ستوفر داعميين   

 

 

mailto:stalldalensaik@telia.com


 يونيس مرح الصيف
مفتوح غير بحاجة للتسجيلنشاط   

 

 عن النشاط:

أسابيع خالل الصيف في كل من  3منظمة الناشئين اليونيس ستنظم العديد من األنشطة لمدة 

كوبرباري وبانبرو. األنشطة متنوعة وممتعة يتخللها وجبات صغيرة مجانية يوميا. أهال 

 وسهال

 

 العمر:

سنة 14و  6بين   

 

 المكان:

كوبرباري وبانبروالفولكيت هوس في كل من   

 

 الزمان:

تموز 6حزيران ـ  19  

 

 الوقت:

 االثنين ـ الخميس

14:00ـ11:00بانبرو   

18:00ـ15:00كوبرباري   

 

 الشخص المسؤول:

 عبد الرحمن الصغير

Abedsg77@gmail.com 

0700-482 097 

 

 المنظم:

 اليونيس كوبرباري

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Abedsg77@gmail.com


ركوب الخيلمخيم   
 العدد محدود

 

 عن المخيم:

هنا سيكون لديك تجربة ال تنسى مع الخيول والمهور الرائعة!. نقوم بركوب الخيل لمسافات 

طويلة في الطبيعة الجميلة، واالستحمام مع الخيول. إقامة ليلة واحدة في أسرة مكونة من 

طابقين بجانب منزلنا )27-26 حزيران(. المخيم مفتوح لكل من راكبي الخيول المتمرسين 

 والمبتدئين. يتم تقديم الطعام خالل هذا المخيم.

من حزيران والذي يتم عن طريق الموقع االلكتروني 4أخر يوم للتسجيل   

www.ljusnarsberg.se/sommarlov 
. 

 العمر:

سنة 15و  10بين   

 

 المكان:

Jan-Ols gården 

 بين كوبرباري وغرنيغس بيري

 

 الزمان:

 حزيران 26-27-28

 

 الوقت:
من الساعة 9:00 صباحا في اليوم األول الى الساعة 15:00 من بعد الظهر في اليوم 

 الثاني مع اقامة ليلة واحدة 26-27 حزيران.
 من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 15:00 من بعد الظهر في يوم 28 حزيران.

 

 الشخص المسؤول:

Mikaela Andersson 

Janols.garden@yahoo.se 

070-644 21 26 

 

 المنظم:

Team Jan-Ols, häst och ponny klubb 

 

تنطلق من أمام التينغ هوسيت كوبرباري.المواصالت مؤمنة و معلومات اضافية:  

http://www.ljusnarsberg.se/sommarlov
mailto:Janols.garden@yahoo.se


 مخيم كرة القدم
محدودالعدد   

 

 عن المخيم:
هل تحب أن تلعب كرة القدم؟. اذا هذا المخيم سيكون مناسبا لك. لمدة أسبوع يمكنك لعب كرة 

القدم، التعلم عن الجمعيات التطوعية في السويد و المشاركة في العديد من األنشطة 

االجتماعية. سيقدم وجبات خفيفة يوميا. سنقوم بتنظيم مخيم في االسبوع 27 ومخيم في 

 االسبوع 28 بالتعاون مع مدرسة السباحة التي تنظمها سايك.

.  
من حزيران والذي يتم عن طريق الموقع االلكتروني 4أخر يوم للتسجيل   

www.ljusnarsberg.se/sommarlov 

 

 العمر:

سنة 15و  10بين   

 

 المكان:

Bergslagsvallen, Ställdalen 

 

 الزمان:

تموز 14ـ10تموز،  7ـ3  

 

 الوقت:

09.00 - 15.00 

 

 الشخص المسؤول:

Karin Wouda, karin.wouda@ljusnarsberg.se, 073-827 5400 

 

 المنظم:

 سايك وبلدية يوسناشبيري.

 

 معلومات اضافية:

التي تناسب لعب كرة القدم.يفضل اختيار المالبس   

 

http://www.ljusnarsberg.se/sommarlov
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 نحن نخلق عالمنا
 نشاط مفتوح غير بحاجة للتسجيل

 

 عن المخيم:

يدعوكم نادي الفنون في يوسناشبيري للمشاركة في األنشطة اإلبداعية في معرض البلو 

سوفان لمدة ثالثة أسابيع في فصل الصيف. سوف نلون، ننحت، نقص، نلصق ونطبع ونقوم 

بعمل الدمى التي ستسخدم في مسرح العرائس. األطفال الصغار هم موضع ترحيب بصحبة 

 .مرافقيهم من الكبار أو األخوة األكبر سنا.

 العمر:

سنة 15و  5بين   

 

 المكان:

 معرض بلوسوفان )أسفل االيكا(،  كوبرباري

 

 الزمان:

3-31 تموز   

 

 الوقت:

09.00 - 15.00 

 

 الشخص المسؤول:

Åsa Hedberg 

Lachute_asa@hotmail.com 

076-894 32 22 

 

 المنظم:
Ljusnarsbergs konstklubb 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Lachute_asa@hotmail.com


 

 مخيم الكرة
 العدد محدود

 

 عن المخيم:

كن معنا في تجربة ال تنسى في كلوتين حيث درب المغامرة، والسباحة، كرة الفقاعة، وصيد 

األسماك، والعديد من االنشطة األخرى في محيط جميل مع اآلخرين. منامة لليلة واحدة. سيتم 

 تقديم الطعام خالل المخيم.

من حزيران والذي يتم عن طريق الموقع االلكتروني 4أخر يوم للتسجيل   

. www.ljusnarsberg.se/sommarlov 

 

 العمر:

سنة 15و  10بين   

 

 المكان:

Kloten 

 
 الزمان:

 تموز 8-9

 

 الوقت:

09.00-15.00 

 
 الشخص المسؤول:

Karin Wouda, karin.wouda@ljusnarsberg.se, 073-827 5400 

 

 المنظم:

 بالتعاون مع بلدية يوسناشبيري.

 

 معلومات اضافية:

 المواصالت مؤمنة وتنطلق من أمام التينغ هوسيت كوبرباري.

  

http://www.ljusnarsberg.se/sommarlov
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 مخيم كن رائعا
 العدد محدود

 
 عن المخيم:

من خالل التدريبات التجريبية، وأنشطة بناء فريق العمل والتحديات التي تساهم في تنمية 

الشخصية مع القيم األساسية، كن مبدع، كن شجاع، كن مختلف، كن نفسك - كن رائع!. 

 يحصل جميع المشاركين على تي شيرت وشهادة تقيم مشاركتهم.

من حزيران والذي يتم عن طريق الموقع االلكتروني 4أخر يوم للتسجيل   

www.ljusnarsberg.se/sommarlov 

. 

 العمر:

سنة 15و  12بين   

 

 المكان:

 فولكيت هوس، كوبرباري

 

 الزمان:

تموز 21ـ17  

 

 الوقت:

09.00-15.00 

 

 الشخص المسؤول:

Karin Wouda, karin.wouda@ljusnarsberg.se, 073-827 5400 

 

 المنظم:

 منظمة األشخاص الرائعين بالتعاون مع بلدية يوسناشبيري.

 

 معلومات اضافية:

سيحصلون على غداءالمشتركين   

 

 

 

http://www.ljusnarsberg.se/sommarlov
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 نزهة الصيف
 العدد محدود

 
 عن النزهة:

عايش الطبيعة والحيوانات عن قرب. ستستمع لقصص، تسبح، تركب القارب، تقوم بالشواء 

 والعديد من األنشطة األخرى. سيقدم وجبة غداء للمشتركين.

 العمر:

سنة 15و  6بين   

 

 المكان:

Finngården Rikkenstorp 

 

 الزمان:

تموز 24  

 

 الوقت:

09.00-15.00 

 

 الشخص المسؤول:

Karin Wouda, karin.wouda@ljusnarsberg.se, 073-827 5400 

 

 المنظم:

للسياحة والطبيعة بالتعاون مع بلدية يوسناشبيري  KB Rikkenstorp 
 

 معلومات اضافية:

أمام التينغ هوسيت كوبرباري.المواصالت مؤمنة وتنطلق من   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karin.wouda@ljusnarsberg.se


 مخيم االبداع
 العدد محدود

 
 عن المخيم:

تعلم كيف تشارك في صناعة فيديو غنائي، تخبز، تلون وتصنع من الخرز والعديد من 

 األنشطة االبداعية.

من حزيران والذي يتم عن طريق الموقع االلكتروني 4أخر يوم للتسجيل   

www.ljusnarsberg.se/sommarlov 

 

 العمر:

سنة 15و  10بين   

 

 المكان:

 فولكيت هوس، كوبرباري

 

 الزمان:

تموز 28ـ25  

 

 الوقت:

09.00-15.00 

 

 الشخص المسؤول:

Karin Wouda, karin.wouda@ljusnarsberg.se, 073-827 5400 

 

 المنظم:

 بلدية يوسناشبيري بالتعاون مع العديد من الفعاليات الناشطة في كوبرباري

 

 معلومات اضافية:

 سيقدم وجبات خفيفة للمشتركين يوميا

 

 

 

http://www.ljusnarsberg.se/sommarlov
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 مخيم الرياضة
 العدد محدود

 
 عن المخيم:

األسبوع مثل البولينغ، كرة القدم، الكاراتيه، قم بتجربة العديد من الرياضات خالل هذا 

 الغولف و العديد من األنشطة األخرى. سيقدم وجبة خفيفة للمشتركين يوميا.

من حزيران والذي يتم عن طريق الموقع االلكتروني 4أخر يوم للتسجيل   

www.ljusnarsberg.se/sommarlov 

 

 العمر:

سنة 15و  10بين   

 

 المكان:

 مكان التجمع بجانب التينغس هوسيت، كوبرباري

 

 الزمان:

أب 4تموز ـ  31  

 

 الوقت:

09.00-15.00 

 

 الشخص المسؤول:

Karin Wouda, karin.wouda@ljusnarsberg.se, 073-827 5400 

 

 المنظم:

 بلدية يوسناشبيري بالتعاون مع العديد من الفعاليات الناشطة في كوبرباري

 

 معلومات اضافية:

 يفضل اختيار المالبس التي تناسب األنشطة الرياضية.

 

 

http://www.ljusnarsberg.se/sommarlov
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 مخيم األلعاب
 العدد محدود

 
 عن المخيم:

مثل ورق اللعب، ألعاب اللوح، ألعاب في الهواء الطلق، ألعاب  األلعابقم بتجربة العديد من 

. سنكون معا مشتركين وأعضاء من المنظمة الكترونية والعديد من األنشطة األخرى

 المشرفة. سيقدم وجبة خفيفة للمشتركين يوميا.

من حزيران والذي يتم عن طريق الموقع االلكتروني 4أخر يوم للتسجيل   

www.ljusnarsberg.se/sommarlov 

 

 العمر:

سنة 15و  10بين   

 

 المكان:

 فولكيت هوس، كوبرباري

 

 الزمان:

أب 8ـ7  

 

 الوقت:

10.00-15.00 

 

 الشخص المسؤول:

Karin Wouda, karin.wouda@ljusnarsberg.se, 073-827 5400 

 

 المنظم:

 منظمة األشخاص الرائعين

 

 

 

 

 

http://www.ljusnarsberg.se/sommarlov
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 مهرجان الصيف
 نشاط مفتوح غير بحاجة للتسجيل

 

 

 

 عن المهرجان:
إيكا سوبرماركت تنظم يومين كاملين مع أنشطة للصغار والكبار في ريدبيريسدال. سيكون 

هناك كرة قدم مع العبي المنتخب الوطني، نطاط القلعة، مصارعة السومو، سوق للمواد 

 الغذائية، وعروض موسيقية وراقصة والعديد من األنشطة األخرى. أهال وسهال بالجميع
 العمر:

 جميع األعمار

 

 المكان:

Rydbergsdal, Kopparberg 

 

 الزمان:

أب 10ـ9  

 

 الوقت:

10.00-15.00 

 

 الشخص المسؤول:

Karin Wouda, karin.wouda@ljusnarsberg.se, 073-827 5400 

 

 المنظم:

العديد من الفعاليات الناشطة في وبلدية يوسناشبيري  بالتعاون مع ايكا سوبرماركت

 كوبرباري

 

 معلومات اضافية:

 البرنامج المفصل لمهرجان الصيف يأتي الحقا

 

 

 

 

 

mailto:karin.wouda@ljusnarsberg.se


 ملخص
 

25االسبوع         

 مخيم الصيف

 مدرسة السباحة كوبرباري

 مرح الصيف مع يونيس

 التنزه في الغابة

 

26االسبوع   
 مدرسة السباحة كوبرباري

 مرح الصيف مع يونيس

 مخيم ركوب الخيل

 
27االسبوع   

 مرح الصيف مع يونيس

 نحن نخلق عالمنا

 مدرسة السباحة ستالدالين

 مخيم كرة القدم

 مخيم الكرة

 
28االسبوع   

 نحن نخلق عالمنا

 مدرسة السباحة ستالدالين

 مخيم كرة القدم

 

29االسبوع   
 نحن نخلق عالمنا

 التنزه في الغابة

 مخيم كن رائعا

 
30االسبوع   

 نحن نخلق عالمنا

 نزهة الصيف

 مخيم االبداع

 
31االسبوع   

 مخيم الرياضة

 

32االسبوع   
 التنزه في الغابة

 مخيم األلعاب

 مهرجان الصيف

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


