
HUCKEPACK
ist ein Projekt von IRC Deutschland 

International Rescue Committee (IRC) ist eine gemeinnützige 

Hilfsorganisation, die Menschen, deren Leben und Existenzgrundlage 

durch Konflikte und Katastrophen beeinträchtigt wurde, in über 

40 Ländern weltweit unterstützt. IRC wurde1933 auf Anregung 

Albert Einsteins zur Unterstützung von Flüchtlingen aus dem 

Dritten Reich gegründet. Pro Schuljahr macht IRC in Deutschland 

Weiterbildungsangebote für rund 5000 pädagogische Fachkräfte.

www.IRCDeutschland.de
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Letnia akademia اوردوي تابستا� بچه ها

Летняя Академияاألكاد�ية الصيفية

Літній табір

برنامج عطالت الصيف
في مدينة كوتبوس

بتاريخ

مخصصة للصف الخامس

من يستطيع املشاركة املشاركة؟

األطفال الذين يأتون إىل الصف الخامس بعد 

عطلة الصيف يف مدينة أيسن

متى?

أين?

سيتم اإلعالن عن املكان قريبا. �كن العثور عىل 

املعلومات الحالية عىل منصتنا عرب اإلنرتنت 

www.healingclassrooms.de/huckepack

التكاليف?

املشاركة يف برنامج العطلة مجانا.

التسجيل/األسئلة

اكتب لنا رسالة أواتصل بنا عرب الهاتف.

التعامل مع جائحة كورونا

بالتشاور مع سلطات إيسن يتم تطبيق جميع 

قواعد النظافة ومسافة التباعد اإلجت¬عي.  نقوم 

بتقييم الحالة عىل أرض الواقع يوميا.

للتواصل مع الشخص املسؤول

ب±تا فورينج

(املسؤول عن تنفيذ برنامج العطالت)

E-Mail: Huckepack.Cottbus@Rescue.org

الهاتف/الواتساب:

صفحة األنرتنت الخاصة بنا:
www.healingclassrooms.de/huckepack

18.07. – 29.07.22 

+49 157 887 223 38



! HUCKEPACK

ثم انضم إلى
برنامج العطالت الخاص بنا

جنبا إلى جنب مع األطفال اآلخرين سوف تتعرف على 
العديد من األلعاب الجديدة ومعا سوف تأتي

مع مشاريع مثيرة. نتطلع إلى صيف ال ينسى!

هل انت في الصف السادس وسوف تذهب بعد نهاية 

عطلة الصيف إلى مدرسة جديدة؟

شارك معنا مع ال
  لتصبح أقوى وتجهز نفسك للصف الخامس 

HUCKEPACK

معلومات للوالدين أو املسؤل القانو�
، نقوم بإعداد األطفال يف مجموعات صغ±ة تعمل  يف برنامج عطلتنا 

بنشاط لينتقل الطفل بشكل واثق إىل الصف السابع . نحن ندعمهم باملرح واأللعاب 

لتطوير نقاط القوة الخاصة بهم وقدرتهم عىل الرتكيز وتعلم اللغة األملانية.

ما �كن أن يتوقعه طفلك يف

برنامج يومي من االثنÃ إىل الجمعة من الساعة 9 صباحا إىل الساعة 4 بعد الظهر  ■

يف مجموعات صغ±ة مع مرافقة مكثفة من قبل معلمÃ ذوي خربة

إفطار وغداء صحيان كل يوم ■

أنشطة مرحة لتعزيز املهارات العاطفية واالجت¬عية ■

التطوير املشرتك للمشاريع اإلبداعية ، والتي  سيتم تقد�ها لك يف  ■

اليوم األخ±، 29 يوليو

متطلبات اإلشرتاك

طفلك ...

يدرس حاليا يف الصف 6 من مدرسة ابتدائية وسينتقل إىل مدرسة ثانوية يف  ■

كوتبوس يف العام الدرايس املقبل

�كن املشاركة يف برنامج العطالت ملدة أسبوعÃ يف املرة الواحدة  ■

(29-18 يوليو 2022)

�كن أن تأÕ إىل املدرسة أو يتم إحضارها إليها بشكل مستقل كل يوم ■

مزيد من املعلومات

املشاركة مجانية ■

يتم توف± خدمة تقديم الطعام يف املوقع ■
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