
HUCKEPACK — це проект Міжнародного Комітету 
Порятунку Німеччини (International Rescue Committee) — 
некомерційної організації допомоги, яка підтримує 
людей, чиє життя  постраждало від конфліктів та війн у 
понад 40 країнах світу. IRC був заснований в 1933 році 
за пропозицією Альберта Ейнштейна для підтримки 
біженців з Третього Рейху. Кожного навчального року 
IRC пропонує курси підвищення кваліфікації для близько 
5000 педагогічних спеціалістів у Німеччині.

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

Летняя Академияاألكاد�ية الصيفية

Літній табір

Підготуйся легко і просто до  7. Классу!

Літня 
розважальна 

програма 
у Коттбусі
18.07. – 29.07.2022

Хто може приєднатись?
Діти, які після літніх канікул
вступають до 7-го класу 
у Коттбусі

Коли?
18.07. – 29.7.2022

Де?
Місце проведення буде 
повідомлено пізніше. Актуальну 
інформацію можна знайти на 
нашій онлайн-сторінці:
www.healingclassrooms.de/
huckepack/

Витрати?
Участь у програмі безкоштовна.

Реєстрація/Запитання:
Ви можете написати нам повідомлення 
або зв‘язатися з нами по телефону.

Інформація стосовно пандемії:
За погодженням з органами влади 
Ессена будуть дотримані всі правила 
гігієни та дистанції. Ми діємо 
відповідно з державними 
розпорядженнями.

Контакт:
Birte Führing 
(керівник підготовчої. програми)

E-Mail: Huckepack.Cottbus@Rescue.org
Телефон/WhatsApp:
+49 157 887 223 38
Офіційна сторінка:
www.healingclassrooms.de/huckepack





Інформація для батьків та опікунів
У нашій підготовчій програмі «Huckepack» ми активно готуємо 
дітей у маленьких групах до впевненого переходу до 7 класу. 
Ми підтримуємо їх веселощами та іграми, щоб розвивати їхні 
власні сильні сторони, покращити їх здібності до концентрації 
та підтягнути знання німецької мови.

Чого варто очікувати від Huckepack

■ Щоденна програма з понеділка по п‘ятницю з 9:00 до 16:00 
у малих групах за інтенсивної підтримки досвідчених 
викладачів

■ Здоровий сніданок і обід разом щодня

■ Ігрові заходи для розвитку емоційних та соціальних навичок

■ Спільна розробка творчих проектів, які будуть представлені 
вам в останній день 29 липня.

Вимоги 

Ваша дитина …

■ зараз навчається в 6-му класі початкової школи і в 
наступному навчальному році піде до середньої школи в 
Ессені.

■ може брати участь у підготовчій програмі протягом двох 
тижнів (18–29 липня 2022 р.)

■ може відвідувати школу щодня

Додаткова інформація

■ Участь у проекті безкоштовна

■ Харчування в рамках програми безкоштовне.

Разом з HUCKEPACK ти будеш
      повністю готовий розпочати  7. класс!

                     Ти можеш  це зробити разом з нашою   
               підготовчою програмою HUCKEPACK !

       Ти матимеш змогу долучитись до
               спільних розваг з іншими дітьми
                           та познайомитись з однолітками.
            Влаштуй своє незабутнє літо!

Ти закінчив 6. Класс та починаєш після

Літніх канікул навчання у новій школі?




