
اذهب إىل املعسكرات 
الصيفية!

حان الوقت اآلن للتقدم بطلب 
ملغامرات العطلة الصيفية



مرحًبا بكم 
!2023يف املعسكرات الصيفية 

هل تريد أن تُتاح لطفلك الفرصة يف تجربة أمور مسلّية، رمبا 

تجربة نشاط جديد والتعرف عىل أصدقاء جدد؟ 

إذاً فإن املعسكرات الصيفية هي ما يناسبك. ميكن لجميع 

األطفال املقيمني واملسجلني يف القيد املدين 

 التقدم بطلب 9-1يف مدينة ستوكهومل والذين يذهبون إىل الصف 

للمعسكرات الصيفية. 

ميكنك العثور عىل معلومات حول املعسكرات الصيفية 

يف هذا الكتالوج أو عىل املوقع اإللكرتوين 

ung.stockholm/kollo .

يجب التقدم بالطلب عن طريق اإلنرتنت.

مالحظة!
يوجد يف صفحتا الوسط قامئة عن املعسكرات الصيفية 

املتوفرة ومواعيدها.

 نسخة صورة 500 65 إيه يب عدد النسخ: 45 الطباعة: مطبعة أوتا Miltton.seالتصميم: 

: سرتاندهيم4الغالف: جيتي إمياجيس الصفحة 

صور املعسكر من منسقي املعسكرات. 

 JUNI JULI AUGUSTI

Skolår
Antal  
dagarVecka 24Vecka 25Vecka 26Vecka 27Vecka 28Vecka 29Vecka 30Vecka 31Vecka 32Vecka 33Sida

Akka3-612-146

Assöbacken1-387

Backis3-6128

Bergängen1-389

Björkbacken1-3810

Djuprämmen6-912-1411

Ellen 3-98-1412

Constantia

Granbo6-91413

Granliden3-61214

Granvik5-81215

Granö gård3-61416

Ivarsudde1-98-1417

Lina och Lova5-912-1418

Lindängen3-61419

Parkudden3-61022

Rånö Seglarläger6-91423

Shamrock5-910-1424

Solgården4-71425

Solvik4-61226

Starrbäcken7-91427

Storgården3-51228

Strand3-61229

Strandhem3-61230

Stugorna3-61031

Sundsro5-81032

Synsholmen2-91433

Sörgården1-3834

Sörängen3-61035

Tallåsen3-61036

Udden3-612-1437

Åhlengården4-71238

Östergården6-8839

14-21/68-15/8 28/6-11/724/7-5/8

13/6-25/627/6-9/711/7-24/726/7-7/89/8-20/8

13/6 – 26/628/6 – 10/711/8 – 20/8

14-21/65-16/8

14/6 – 27/61/7 – 14/718/7 – 31/74/8 – 17/8

14/6 – 27/61/7 – 14/718/7 – 31/74/8 – 17/8

14/6 – 27/61/7 – 14/718/7 – 31/74/8 – 17/8

14/6 – 27/61/7 – 14/718/7 – 31/74/8 – 17/8

14/6 – 27/61/7 – 14/718/7 – 31/74/8 – 17/8

21/6-4/711/7 – 24/727/7 – 9/8

14/6 – 25/628/6 – 9/712/7 – 23/726/7 – 6/89/8 – 20/8

14/6 – 25/626/6 – 9/710/7 – 23/724/7 – 6/87/8 – 20/8

14/6 – 25/626/6 – 9/710/7 – 23/724/7 – 6/87/8 – 20/8

14/6 – 25/626/6 – 9/710/7 – 23/724/7 – 6/87/8 – 20/8

14/6 – 21/64/7 – 11/714/7 – 21/724/7 – 31/73/8 – 10/813/8 – 20/8          24/6 – 1/7

14/6 – 21/64/7 – 11/714/7 – 21/724/7 – 31/73/8 – 10/813/8 – 20/8          24/6 – 1/7

14/6 – 21/64/7 – 11/714/7 – 21/724/7 – 31/73/8 – 10/813/8 – 20/8          24/6 – 1/7

14/6 – 21/64/7 – 11/714/7 – 21/724/7 – 31/73/8 – 10/813/8 – 20/8          24/6 – 1/7

14/6 – 21/64/7 – 11/714/7 – 21/724/7 – 31/73/8 – 10/813/8 – 20/8          24/6 – 1/7

14/6 – 25/628/6 – 9/712/7 – 23/726/7 – 6/89/8 – 20/8

14/6 – 25/628/6 – 9/712/7 – 23/726/7 – 6/89/8 – 20/8

14/6 – 25/628/6 – 9/712/7 – 23/726/7 – 6/89/8 – 20/8

14/6 – 25/628/6 – 9/712/7 – 23/726/7 – 6/89/8 – 20/8

14/6 – 25/628/6 – 9/712/7 – 23/726/7 – 6/89/8 – 20/8

14/6 – 25/628/6 – 9/712/7 – 23/726/7 – 6/89/8 – 20/8

14/6 – 25/628/6 – 9/712/7 – 23/726/7 – 6/89/8 – 20/8

14/6 – 23/626/6 – 5/77/7 – 16/719/7 – 28/731/7 – 9/811/8 – 20/8

14/6 – 23/626/6 – 5/77/7 – 16/719/7 – 28/731/7 – 9/811/8 – 20/8

14/6 – 23/626/6 – 5/77/7 – 16/719/7 – 28/731/7 – 9/811/8 – 20/8

14/6 – 23/626/6 – 5/77/7 – 16/719/7 – 28/731/7 – 9/811/8 – 20/8

14/6 – 23/626/6 – 5/77/7 – 16/719/7 – 28/731/7 – 9/811/8 – 20/8

14/6 – 27/629/6 – 12/714/7 – 27/729/7 – 11/813/8 – 20/8

19/6-2/74/7 – 17/720/7 – 2/84/8 – 17/8

2021

KOLLO 2023 KOLLO 2023 – PERIODER

Welcome to summer camp 2023!  
You can download a version in English from our website: 
ung.stockholm/kollo. Use the QR code on this page.

مرحًبا بك في المعسكرات الصيفية 2023! يمكنك طلب نسخة بالعربية على 
موقعنا اإللكتروني ung.stockholm/kollo. استخدم رمز االستجابة 

السريعة على هذه الصفحة. 

به کمپ تابستانی کودکان (kollo) 2023  خوش آمديد! شما 
ميتوانيد يک نسخه به زبان دری را در صفحه انترنيتی ما                     
ung.stockholm/kollo داونلود کنيد. در اين صفحه از کيو آر کود 

)QR-koden) استفاده کنيد.

Tervetuloa kesäleirille 2023! Voit ladata suomenkielisen 
version verkkosivultamme ung.stockholm/kollo. Käytä 
QR-koodia tältä sivustolta.

Tervetuloa kollo 2023:heen! Sie saatat latata alas yhen 
meänkielen versjuunin meän vebbipaikala  
ung.stockholm/kollo. Käytä QR-kootia tällä sivula.

Šukar aljan ko nilajesoro kamp 2023! Tu šaj te huljave 
i verzia ki Romani čhib, Arli dialekti ko akava internet 
than ung.stockholm/kollo. Koristin o QR-kodi ki akija 
strana.

 بەخێر بێيت بۆ کەمپی هاوينەی 2023! لە ماڵپەڕەکەماندا،                
ung.stockholm/kollo، دەتوانی  وەشانی سۆرانی دابەزێنيت.  

کۆدی QR لەم ماڵپەڕەدا بەکار بهێنە.

¡Bienvenido a los campamentos de verano de 2023! 
Puedes descargar una versión en español en nuestro 
sitio web ung.stockholm/kollo. Utiliza el código QR que 
aparece en esta página.

Bures boahtin kolloi 2023! Sáhtát viežžat veršuvnna 
davvisámegillii min webbáikkis ung.stockholm/kollo. 
Geavat QR-koda dán siiddus.

Ku soo dhawoow goobta dalxiiska xagaaga 2023! 
Adiga waxaa bogga internetka oo ung.stockholm/kollo 
ka soo dajisan karta warbixin oo af soomaali. Isticmaal 
sawirka oo QR-kodka oo halkan ka aragtid.

Добро пожаловать в летний лагерь в 2023 году! 
Версию каталога на русском языке можно загрузить 
с нашего веб-портала ung.stockholm/kollo. 
Воспользуйтесь QR-кодом на этой странице.

ናብቲ ናይ ሓጋይ-ኮሎ 2023 ብደሓን ምጹ! ኣብቲ ናትና ኣድራሻ ኢንተርነት       
ung.stockholm/kollo ኣቲኻ፥ ብቛንቋ ትግርኛ ዝተጻሕፈ ቅዳሕ 
ክተውርድ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ገጽ’ዚ ነቲ “ክዩ-ኣር ኮድ” ተጠቐም። 
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معلومات حول املعسكرات 
الصيفية

ية ومثرية لالهتامم مليئة  تعرض املعسكرات الصيفية مغامرات مسلّ
بالتجارب واملعارف الجديدة، واألصدقاء الجدد أيًضا. 

 معسكر صيفي ميكنك االختيار بينهم. يتوفر يف جميع املعسكرات الصيفية إمكانيات 32هناك 

للسباحة والتنزه سريًا عىل األقدام ومامرسة الرياضة واأللعاب. وتتميز بعض املعسكرات بعرض نشاطات 

خاصة، مثل املرسح واألفالم والطوف بقارب رشاعي، والحيوانات أو املغامرات. برصف النظر عن املعسكر 

الذي يختاره طفلك فسيقوم الّرواد الخبريون واملاهرون بتأسيس الشعور باألمان والتحفيز لدى جميع 

األطفال يف املجموعة. سوف تجد فيام بعد يف الكتالوج املزيد من املعلومات حول كل معسكر صيفي، 

أو عىل املوقع اإللكرتوين 

ung.stockholm/kollo .

لضامن متتع طفلك بقضاء إجازة ناجحة يف املعسكر، من الرضوري مساعدته عىل اختيار املعسكر. أنت 

تعرف طفلك أكرث من أي شخص آخر وتعرف النشاطات التي يحبها وما هي احتياجاته. قبل اختيار 

املعسكر الصيفي، من املهم التفكري بالعمر الذي يناسب طفلك وإن كان طفلك يحب املساهمة يف 

مجموعة كبرية أو صغرية، واملدة التي يتحمل الطفل قضاءها بعيًدا عن املنزل. 

الذهاب مع األصدقاء 
سنحاول تلبية الرغبات يف الذهاب مع األصدقاء واإلخوة قدر اإلمكان. يجب توضيح الرغبات يف الطلب 

الخاص بك. 

أفضل إقامة ممكنة يف املعسكر الصيفي 
قبل بداية املعسكر الصيفي سوف تحصل عىل إعالن الصحة بالربيد اإللكرتوين أو الربيد العادي. حيث 

ميكنك إعطاء معلومات حول طفلك، عىل سبيل املثال الصحة والغذاء أو الحساسيات. والهدف هو أن 

ميكن لطاقم العمل يف املعسكرات تخطيط إقامة طفلك عىل أفضل نحو ممكن.

اجتامعات إخبارية 
سيدعوكم منسق املعسكر أنت وطفلك إىل اجتامع إخباري. وتحصلون خالل االجتامع عىل معلومات 

ا.  ا أو افرتاضيً وميكنكم طرح أسئلة. سوف يتم االجتامع فعليً

التأمني 
األطفال الذين يساهمون يف املعسكرات الصيفية مشمولون ضمن التأمني ضد الحوادث التابع ملدينة 

ا عىل الرقم  ستوكهومل خالل كافة اإلقامة يف املعسكر. للحصول عىل املزيد من املعلومات اتصل هاتفيً

.08-50829926

الطلب 
ميكنك التقدم بالطلب للمعسكرات الصيفية عىل املوقع اإللكرتوين 

ung.stockholm/kollo.

كام تجد هناك استامرة الطلب التي ميكنك طبعها وإرسال الطلب 

بالربيد إىل مركز االتصال إذا كنت ال تستطيع التقدم بالطلب عن طريق 

 آذار/مارس. إذا تقدمت 15املوقع اإللكرتوين. تقدم بالطلب بتاريخ أقصاه 

بالطلب بعد ذلك التاريخ فليس من املؤكد أنه ميكنك الحصول عىل 

مكان. يوجد حينذاك أماكن متبقية فقط يف حال إلغاء أحد األطفال 

طلبه. 

إذا كان لديك أسئلة حول الطلب الخاص بك: 

، واخرت املعسكر. 50800508-08الهاتف: 

kollo@stockholm.seالربيد اإللكرتوين: 

أمور هامة قبل التقدم بالطلب

تحتاج إىل استخدام الهوية الرقمية، التي ميكنك الحصول عليها   •

لدى البنك الخاص بك. 

ال ميكن إال ألولياء األمر التقدم بطلب عرب الخدمة اإللكرتونية.   •

تقدم بالطلب بتاريخ أقصاه   آذار/مارس. 15• 

يتم تقدير رسوم املعسكرات الصيفية وفقاً لدخل األرسة   •

الشامل قبل اقتطاع الرضيبة )انظر الصفحة التالية(.

هناك عدد كبري من األطفال الذين يطلبون املساهمة يف   •

املعسكرات يف بداية الصيف ونهايته، مام يعني أنه من الصعب 

الحصول عىل أماكن يف هذه الفرتات. لذلك تقدم بطلبات ملعسكرات 

وفرتات مختلفة، حيث يزيد ذلك من فرصة الحصول عىل مكان يف 

إحدى املعسكرات!

إذا كان طفلك يريد الذهاب إىل املعسكر الصيفي مع   •

أحد اإلخوة أو األصدقاء، فيجب عليك االنتباه إىل توضيح األرقام 

الشخصية.

3

https://ung.stockholm/kollo/
https://ung.stockholm/kollo/
mailto:kollo@stockholm.se


كم تبلغ تكلفة اإلقامة يف 
املعسكر؟

تقدير التكلفة
ا من مداخيل األرسة بكاملها قبل  يتم حساب تكاليف املعسكر انطالقً

الرضائب. يعرض الجدول عىل اليمني مبلغ الرسوم املطلوب دفعه لكل 

طفل يف اليوم الواحد. أما العائلة التي يحرض أكرث من أربعة أطفال من 

أطفالها لقضاء اإلجازة باملعسكر لن تدفع سوى رسوم أربعة أطفال فقط.

الغياب
يف حالة مرض الطفل وعدم قدرته عىل اإلقامة، ميكنك اسرتداد الرسوم 

بعد تقديم شهادة طبية تثبت املرض. إذا مرض الطفل أثناء فرتة اإلقامة 

يف املعسكر فيتم اسرتداد الرسوم الخاصة بالفرتة التي كان الطفل خاللها 

مريًضا إذا كان لديك شهادة طبية.

يف حالة مغادرة الطفل للمعسكر مبكرًا لسبب آخر غري املرض، فال يتم 

اسرتداد الرسوم.

خصم خاص باإلخوة:
ينطبق الخصم عىل اإلخوة من نفس العائلة الذين يذهبون إىل املعسكر. 

إذا كان اإلخوة مسجلني يف القيد املدين يف عناوين مختلفة فإنه من املهم 

أن يقوم نفس ويل األمر بالتقدم بالطلب لجميع األطفال.

اقرأ املزيد
 حول ung.stockholm/kolloميكنك قراءة املزيد عىل املوقع اإللكرتوين 

مكان اإلقامة ووجبات الطعام وقواعد النظام وأمور أخرى عديدة.

التكلفة/اليومالدخل الشهري

4 أطفال3 أطفال2 أطفال1 طفلدخل األرسة الشهري اإلجاميل )قبل الرضائب(

20,000 – 00000

30,000 - 20,001120967248

42,000 - 30,001250200150100

52,000 - 42,001350270200140

- 52,001370285210150

مثال عن الرسوم:
إجاميل الدخل الشهر ي هو 18,000 كرونه، طفلني ملدة 14 يوما:

 2 × 0 كرونه يف اليوم × 14 يوما = 0 كرونه سويدية

إجاميل الدخل الشهر ي هو 23,000 كرونه، طفلني ملدة 14 يوما:

 2 × 96 كرونه يف اليوم × 14 يوما = 2,688 كرونه سويدية

إجاميل الدخل الشهر ي هو 46,000 كرونه، طفل واحد ملدة 10 أيام:

 1 × 350 كرونه يف اليوم × 10 أيام = 3,500 كرونه سويدية

إذا كان طفلك بحاجة إىل دعم إضايف يف املعسكر فيمكنك االتصال مبركز االتصال عىل 

50800508-08. أو هاتفياً عىل الرقم kollo@stockholm.seالعنوان اإللكرتوين 

S/Y Ellen
S/Y Constantia

Ivarsudde
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 معسكر صيفي لهذه السنة. 32توضح هذه الخريطة مواقع الـنحن هنا!

كام يوجد وصف أكرث تفصيالً يف كل صفحة خاصة مبعسكر يف الكتالوج. 

 معسكر صيفي.23يوجد عىل بارنينس أو 

تجد يف صفحتا الوسط كل ما يلزمك معرفته عن األعامر واملواعيد والفكرة 

الرئيسية لجميع املعسكرات.

Stockholm
S/Y Ellen
S/Y Constantia

Lina & Lova
Shamrock

Rånö

Norrköping

Synsholmen

Karlskoga

Akka
Djuprämmen
Udden Norrtälje Ivarsudde

Barnens ö

Barnens ö

Assöbacken

Backis

Bergängen

Björkbacken
Granbo

Granliden

GranvikGranö gård

Lindängen

Parkudden

Solgården

Solvik

Starrbäcken

Storgården

Strand

Strandhem

Stugorna

Sundsro

Sörgården

Sörängen

Tallåsen

Åhlengården

Östergården
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Akka 
Värmland

هل جربت السينام الخارجية أو الديسكو تحت النجوم؟

أكا هو معسكر املغامرات قبل كل يشء. تُتاح لك الفرصة هنا يف تجربة كل أنواع األنشطة 

املثرية التي مل تجربها من قبل، مثل مسار التسلق يف األشجار والركوب يف القوارب عىل شكل 

أصابع املوز التي يتم سحبها بواسطة زالجات نفاشة، وبناية األطواف، والتجديف بالزوارق، 

والتنزه سرياً عىل األقدام. أو رمبا نشّن هجوماً من مكان مرتفع ونسبح إىل الرتامبولني املائية 

ثم نسرتخي يف الشمس مع األصدقاء.

اح يل الفرصة يف املشاركة يف هذا العدد الكبري  يقول أحد املساهمني: "مل أتخيل يوًما أنه ستتُ

من املغامرات وهذا التضامن بني الجميع. سأتذكر ذلك ما حييت." 

يحق لك إبداء رأيك يف كيفية التخطيط لليوم يف معسكر املغامرات أكا. سنجعل مًعا إقامتك 

أكرب مغامرة يف حياتك، مليئة بتجارب رائعة وأصدقاء جدد وذكريات عديدة والكثري من 

الضحك!

AKKA ADVENTURE CAMP

لألطفال يف الصفوف 3-6السنة الدراسية

50عدد األطفال

مكان اإلقامة
خيامت كبرية فيها أرّسة وكهرباء )انظر املزيد من املعلومات عىل 

املوقع اإللكرتوين(.

املواعيد

ًوما 6/14 – 6/25 12 ي

ًوما  6/26 – 7/9 14 ي

ًوما  7/10 – 7/23 14 ي

ًوما  7/24 – 8/6 14 ي

ًوما 14 ي  8/20 – 8/7

االتصال

جويل فينغي

خط هاتف املعسكر الصيف ي 08-6525292

info@kollosommar.se

www.kollosommar.se

أوتيبيداجوجيك سفرييه إيه يباملنسق 

املوقع

يقع يف فريمالند، حوايل 300 كيلومرت من ستوكهومل. يقع املعسكر 

عىل شبه جزيرة فيها عدة أماكن للسباحة والرتامبولني املائية.

املغامرات معسكر 
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Assöbacken 
Barnens ö

ندعو إىل اللعب واملرح والضحك يف أسوباكني. وهو املعسكر الصيفي الذي 

ميكنك تجربة فيه عدد كبري من النشاطات، مثل األلعاب املتنكرة والسباحة 

واأللعاب اليدوية. كل يوم هنا هو مغامرة جديدة!

رمبا يقوم محب للموسيقى الشائعة بإيقاظك يف الصباح، ويأخذك معه إىل الديسكو عىل 

الشاطئ، أو رمبا تجد نفسك يف وسط البحث عن الكنز أو رمبا تحصل عىل زيارة من قبل 

الشبحني اللطيفني جريد وجريدا. كل شيئ ممكن يف أسوباكني!

ويف كل مساء يتم تقديم الكعك واملرشوبات ثم نتجمع ونقرأ الحكايات ونستمع إىل الكتب 

ا تُتاح لك الفرصة يف طرح أسئلة حول األمور التي تتساءل عنها. وأثناء الليل  الصوتية، وأحيانً

ا رائد يف املساكن لزيادة الشعور باألمان، كام تحصل يف أول يوم عىل كفيل يهتم بك  يوجد دامئً

ا وبجميع الزمالء الذين يشاركون نفس الغرفة. خصوصيً

ASSÖBACKEN 

لألطفال يف الصفوف 1-3السنة الدراسية

40عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

 6/14 – 6/21 8 أيام

 6/24 – 7/1 8 أيام

 7/4 – 7/11 8 أيام

 7/14 – 7/21 8 أيام

 7/24 – 7/31 8 أيام

 8/3 – 8/10 8 أيام

8 أيام  8/20 – 8/13

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

assobacken_kollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.

الصغار معسكر 
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Backis 
Barnens ö

يف معسكر باكيس ميكنك مامرسة عدد كبري من النشاطات واالسرتخاء أيًضا من 

وقت آلخر. هنا ميكنك السباحة والتجديف بالزوارق أو ركوب لوحة التجديف 

ألنه لدينا شاطئ خاص بنا عىل مسافة قريبة جًدا.

ويف أحد األيام نذهب يف نزهة سريًا عىل األقدام إىل خليج كوفيكني الرائع، وعندما يقرتب الظالم 

نرجع إىل املعسكر ونواصل التنزه اللييل هناك. كام لدينا وقت يسمى بوقت الكفيل. حيث ميكنك 

أنت وزمالئك يف الغرفة فعل شيئ خصويص مع كفيلكم - عىل سبيل املثال خبز الكعك أو الخروج 

يف نزهة أو مشاهدة فيلم مًعا؟

نحن الرواد لدينا اهتاممات عديدة وخربات متنوعة، البعض منا شاطرون يف كرة القدم والبعض 

اآلخر ماهرون يف الرسم أو يحبون جميع أنواع اللعب والنشاطات املائية. وما مييزنا جميًعا هو 

ا بصورة إضافية! يً ا مسلّ أننا خرباء يف جعل املعسكر الصيفي وقتً

BACKIS 

لألطفال يف الصفوف 3-6السنة الدراسية

45عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 12 ي  6/25 – 6/14

ًوما  12 ي  7/9 – 6/28

ًوما  12 ي  7/23 – 7/12

ًوما  12 ي  8/6 – 7/26

ًوما 12 ي  8/20 – 8/9

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

backiskollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.

الصيفية املعسكرات 
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Bergängen 
Barnens ö

ينظم هذا املعسكر مالهي املعسكر الخاص به، حيث يحرض زوار مثريون 

وميكنك املشاركة يف نشاطات رائعة. 

بريجنج هو املعسكر الذي يتميز بعدد كبري من النشاطات والشغب واملزاح! عالوة عىل 

ا ما يزورنا عدد  بً النشاطات التقليدية مثل السباحة واأللعاب اليدوية وحشو الدمى، غال

كبري من الشخصيات املثرية، عىل سبيل املثال هاري بوتري أو مخلوق فضايئ أو حتى سيارة 

الحلويات. وفوق ذلك يتحدى أحياناً الزوار بعضهم البعض قبل وجبة العشاء وميكن أن 

ا جًدا! يصبح ذلك مجنونً

الرواد يف بريجنج معتادون عىل العمل مع األطفال الصغار، ويتم الرتكيز بشكل كبري عىل 

إتاحة الفرصة للجميع يف املشاركة. لذلك يف عادتنا التجمع جميًعا يف املساء لالسرتخاء 

والتحدث عن كل ما حدث خالل النهار.

الصغار معسكر 

BERGÄNGEN 

لألطفال يف الصفوف 1-3السنة الدراسية

35عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

 6/14 – 6/21 8 أيام

 6/24 – 7/1 8 أيام

 7/4 – 7/11 8 أيام

 7/14 – 7/21 8 أيام

 7/24 – 7/31 8 أيام

 8/3 – 8/10 8 أيام

8/13 – 8/20 8 أيام

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

bergangenkollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Björkbacken 
Barnens ö

يناسب هذا املعسكر بصورة خاصة جميع األطفال الذين يحبون األلعاب اليدوية 

والتنكر وألعاب التسلية! متتلئ األيام بنشاطات مثرية من الصباح إىل املساء. 

عىل سبيل املثال يحرض الرواد املتنكرون يف املعسكر ويطلبون املساعدة للعثور عىل الكنز أو 

التحقيق عن رسق الحلويات أو خبز كعك املعسكر. فنقوم مبساعدتهم بالطبع! يوجد يف الحديقة 

ورشة مليئة باألعامل اليدوية ومفتوحة لجميع أنواع اإلبداع.

يف بيورك باكني من املهم أن يكون لجميع األطفال بالًغا ميكنهم التوجه إليه يف حال الشعور 

باالشتياق إىل املنزل أو إذا كانوا بحاجة إىل مساعدة لتنظيم ألعاب أو شغب مثري للغاية. لذلك 

يحصل كل طفل عىل كفيل يشاركه مع زمالء الغرفة. يتميز الرواد هنا بالخربة من العمل مع 

األطفال الصغار. 

BJÖRKBACKEN

لألطفال يف الصفوف 1-3السنة الدراسية

35عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

 6/14 – 6/21 8 أيام

 6/24 – 7/1 8 أيام

 7/4 – 7/11 8 أيام

 7/14 – 7/21 8 أيام

 7/24 – 7/31 8 أيام

 8/3 – 8/10 8 أيام

8 أيام  8/20 – 8/13

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

bjorkbackenskollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.

الصغار معسكر 
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Djuprämmen 
Värmland

تعال معنا إىل يوبرمين، املعسكر الصيفي املناسب للشباب اململوء باألنشطة 

الرائعة املتميزة بالرسعة والحيوية. 

يطل معسكر يوبرميني املايئ عىل ضفاف بحرية كبرية تتميز مبياهها الصافية كاملرآة. حيث 

نركب قوارب عىل شكل أصابع موز يتم سحبها بواسطة زالجات نفاثة، ومنارس التجديف 

ا  بالزوارق، ونبني األطواف، ومنارس الغوص من الرتامبولني املائية الخاصة بنا. كام أن لدينا وقتً

لالسرتخاء تحت الشمس واالستلقاء عىل األراجيح الشبكية. ما رأيك يف التمتع بينابيع املياه 

/استديو موسيقي، واملشاركة يف دورة DJاملعدنية يف الساونا امللحقة بالبحرية، وزيارة مدرسة 

يف مباريات كرة القدم، ومباريات الجوع، ولعبة التقط العلم، ومشاهدة املصارعني، ورقص 

الديسكو، ومامرسة القتالية يف املاء، وتنس الطاولة والكرة الطائرة وغريها املزيد؟ وأنت من 

ستساعد يف اتخاذ القرار. مًعا، ميكننا أن نتمتع بصيف رائع مملوء بالتجارب املثرية، واألصدقاء 

الجدد، والذكريات املمتعة، والكثري من الضحك!

يقول أحد األطفال: "سألني أحد األصدقاء عام أعجبني يف يوبرميني. فقلت له راِفقني يف العام 

القادم، فعليك أن تتواجد يف املعسكر ليك تشاهد بنفسك. لقد متتعنا بأجمل صيف يف حياتنا."

الصيفية املعسكرات 

DJUPRÄMMEN WATER CAMP UNGDOM

لألطفال يف الصفوف 6-9السنة الدراسية

50عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما  6/14 – 6/25 12 ي
ًوما 6 6/2 – 9/7 14 ي
ًوما  7/10 – 7/23 14 ي

ًوما  7/24 – 8/6 14 ي

ًوما 14 ي  8/20 – 8/7

االتصال

جويل فينغي

خط هاتف املعسكر الصيف ي 08-6525292

info@kollosommar.se

www.kollosommar.se

أوتيبيداجوجيك سفرييه إيه يباملنسق 

املوقع

يقع يف فريمالند، حوايل 300 كيلومرت من ستوكهومل. يقع املعسكر 

عىل شبه جزيرة فيها عدة أرصف للسباحة والرتامبولني املائية، 

باإلضافة إىل الساونا امللحقة بالبحرية.
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Ellen och Constantia 
Stockholms skärgård

معسكر اإلبحار عىل منت القوارب الرشاعية إيلني وكونستانسيا مناسب متاًما 

 سنة ملعايشة مغامرات مثرية للغاية. 16 إىل 10لألطفال يف عمر 

نقيم وننام ونحرّض وجبات الطعام عىل منت الباخرة. الطقس والرياح هم الذين يتحكمون 

باألماكن التي ميكننا اإلبحار إليها، ونقوم باكتشاف أماكن جديدة. نقوم باإلبحار أثناء النهار 

ونعود يف املساء قبل وقت العشاء إىل إحدى املرافئ الطبيعية يف األرخبيل. حيث نتمتع 

بالسباحة وحفالت الشواء واأللعاب والكثري من النشاطات املسلية. يف بعض األحيان تبِحر 

القوارب مًعا للعب أو لحفالت الشواء سوية مع األطفال اآلخرين.

ميكن للجميع املساهمة يف معسكرات اإلبحار، سواء كانت للصغار أو للشباب، وال تحتاج إىل 

خربة سابقة يف اإلبحار، حيث تتعلم كل يشء عىل منت السفينة. إذا كنت قد ساهمت يف السابق 

وتريد اإلبحار لتعلم املزيد، فينبغي عليك اختيار املعسكر التكمييل. 

وإذا كان الطقس جيًدا فنقوم باإلبحار يف البحر. 

هل أنت مستعد ملغامرة الصيف بحرًا؟

 مرت.200املتطلبات: يجب أن تكون قادراً عىل السباحة ملسافة 

 ELLEN CONSTANTIA

لألطفال يف الصفوف 3-9 )انظر أدناه(السنة الدراسية

24-27عدد األطفال

تقيم وتنام وتأكل عىل منت القاربمكان اإلقامة

املواعيد

معسكر الصغا ر

السنة الدرا سية 6-3.

14-6/21، 8 أيام.

املعسكر ا لتكمييل

السنة الدرا سية 9-6.

ًوما 6/28 -7/11، 14 ي

معسكر الشبا ب

السنة الدرا سية 9-5.

ًوما.  7/24- 8/5، 13 ي

معسكر الصغا ر

السنة الدرا سية 6-3.

8-8/15، 8 أيام.

معسكر الصغا ر

السنة الدرا سية 6-3.

14-6/21، 8 أيام.

معسكر الشبا ب

السنة الدرا سية 9-5.

ا. 5-8/16، 12 يوًم

االتصال

kollo@syellen.se

www.syellen.se

segelfartyget.ellen

مؤسسة إس/اي إيلنياملنسق 

أرخبيل ستوكهوملاملوقع

اإلبحار معسكر 
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Granbo Teater 
Barnens ö

هل تريد معرفة املزيد حول املرسح أو الرقص أو عزف املوسيقى أو هل تريد 

تجربة التمثيل يف الصيف القادم؟ فإن معسكر الدراما جرانبو مناسب متاًما لك! 

لست بحاجة إىل أن تكون مارست الدراما يف السابق، نرحب بالجميع عندنا! هنا ميكنك مامرسة 

النشاطات التقليدية يف املعسكرات مثل التنزه عىل منت الباخرة إىل جزيرة جذابة يف األرخبيل، 

والرقيص يف الديسكو والسباحة. ويف الوقت نفسه ميكنك تجربة التمثيل والرقص والغناء وعزف 

ا أمام الجمهور  املوسيقى يف فرقة موسيقية. نقوم مًعا بتحضري عرض الذي نقوم بعرضه الحًق

وكل ما يعني ذلك، أي املاكياج واملالبس والتصفيق الشديد! مثري للغاية!

نحن رّواد جرانبو ممثلون وراقصون وعازفو موسيقى ومدرّسون محرتفون نحب املعسكرات 

الصيفية للغاية. 

نتطلع آملني إىل إبداع عروض مثرية سوية معكم!

املرسح معسكر 

GRANBO TEATER 

لألطفال يف الصفوف 6-9السنة الدراسية

40عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 6/14 – 6/27 14 ي

ًوما 7/1 – 7/14 14 ي

ًوما 7/18 – 7/31 14 ي

ًوما 8/4 – 8/17 14 ي

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

granbokollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.

                       ELLEN CONSTANTIA

لألطفال يف الصفوف 3-9 )انظر أدناه(السنة الدراسية

24-27عدد األطفال

تقيم وتنام وتأكل عىل منت القاربمكان اإلقامة

املواعيد

معسكر الصغار

السنة الدراسية 6-3.

أيام. 8 ،6/21-14

املعسكر التكمييل

السنة الدراسية 9-6.

ا يوًم 14 ،7/11- 6/28

معسكر الشباب

السنة الدراسية 9-5.

ا.  يوًم 13 ،8/5 -7/24

معسكر الصغار

السنة الدراسية 6-3.

أيام. 8 ،8/15-8

معسكر الصغار

السنة الدراسية 6-3.

أيام. 8 ،6/21-14

معسكر الشباب

السنة الدراسية 9-5.

ا. 5-8/16، 12 يوًم

االتصال

kollo@syellen.se

www.syellen.se

segelfartyget.ellen

مؤسسة إس/اي إيلنياملنسق 

أرخبيل ستوكهوملاملوقع
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Granliden 
Barnens ö

معسكر جرانليدين ميلء بالحيوية واملزاح املمتعة! تتم مفاجئتك هنا كل يوم 

بألعاب املزح والرّواد املتنكرين والزيارات املثرية.

ا منشغلني بفعل يشء مثري للغاية. يف جرانليدين  الرّواد خرباء يف ابتكار أنشطة مسلية وهم دامئً

نقوم بتنظيم ألعاب كبرية مثل سباقات الذهب والسجناء يف القلعة، باإلضافة إىل األنشطة األكرث 

هدوء كاألعامل اليدوية والسباحة والصيد. إنه معسكر ممتع للغاية حافل باإلمكانيات املتعددة 

وروح املجموعة. سنقوم مًعا بتأسيس ذكريات ملدى الحياة!

ز ببعض الجنون ولكننا يف الوقت نفسه مستقرون للغاية ولدينا خربة كبرية من  نحن الرواد نتميّ

املعسكرات الصيفية. وسنقوم ببذل كافة جهودنا ليك تكون فرتة إقامتك يف املعسكر ممتازة! 

الصيفية املعسكرات 

GRANLIDEN

لألطفال يف الصفوف 3-6السنة الدراسية

44عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 12 ي  6/25 – 6/14

ًوما  6/28 – 7/9 12 ي

ًوما  12 ي  7/23 – 7/12

ًوما  7/26 – 8/6 12 ي

ًوما 8/9 – 8/20 12 ي

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

granlidenskollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Granvik 
Barnens ö

ا وتريد تعلم تصوير الفيلم فإن معسكر جرانفيك املعسكر  إذا كنت فضولًي

املناسب لك!

هنا ميكنك تجربة كتابة السيناريو وإخراج فيلم والتمثيل، باإلضافة إىل معالجة الصور وإضافة 

ا بالفعل! ال تحتاج إىل معرفة التصوير أو أي  يً املؤثرات الصوتية وغريها ليك يصبح الفيلم مثال

شيئ عندما تشارك يف املعسكر، سنعلّمك كل ما تحتاج إليه لإلبداع هنا. 

وبالطبع ستقوم مبامرسة النشاطات األخرى التقليدية مثل ألعاب املياه والسباح باملالبس 

والتنزه سريًا عىل األقدام ونشاطات أخرى ممتعة للغاية. تبدأ األيام يف جرانفيك باإليقاظ من 

قبل الّرواد املتنكرين ويف كل مساء نغّني أغنية املعسكر الخاصة بنا.  

نحن الرّواد يف جرانفيك نحب اللعب وإبداع العوامل السحرية التي ميكنك معايشتها. لدينا 

جميًعا خربة من الفيلم والبعض منا يعملون يف مجال األفالم يف حياتهم العملية.

الفيلم معسكر 

GRANVIK FILM

لألطفال يف الصفوف 5-8السنة الدراسية

44عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 12 ي  6/25 – 6/14

ًوما  6/28 – 7/9 12 ي

ًوما  7/12 – 7/23 12 ي

ًوما  7/26 – 8/6 12 ي

ًوما 8/9 – 8/20 12 ي

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

granvikfilmkollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Granö gård 
Barnens ö

إذا كنت تتحرق بفارغ الصرب إىل التمثيل أمام الجمهور وتريد تعلم املزيد 

حول املرسح والرقص والغناء والعروض، فإن جرانو جورد هو املعسكر الذي 

يجب عليك اختياره! 

هنا عالوة عىل املزاح املسيّل يف املرسح ميكنك أيًضا مامرسة النشاطات الصيفية العادية التي 

ز بها جرانو جورد. لذلك ميكن أن يتألف النهار من نشاطات مثرية وحيوية مثل مطاردة  يتميّ

العفاريت والرقص، باإلضافة إىل نشاطات أخرى هادئة مثل األعامل اليدوية وتدريب العروض 

واالسرتخاء عىل الشاطئ والسباحة متى نشاء!

يتميز رّواد جرانو جورد بأنهم مدرّسون لديهم خربة يف مجال الدراما والرقص واملوسيقى، 

ويتطلعون آملني إىل جعل فرتة إقامتك يف املعسكر أفضل أيام يف الصيف!

GRANÖ GÅRD SCEN

لألطفال يف الصفوف 3-6السنة الدراسية

45عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 6/14 – 6/27 14 ي

ًوما 7/1 – 7/14 14 ي

ًوما 14 ي  7/31 – 7/18

ًوما 8/4 – 8/17 14 ي

االتصال

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

granogard

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.

املرسح معسكر 
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Ivarsudde 
Vätö – Stockholms skärgård

معسكر إيفارشودي التابع ملؤسسة بريكاجوردن هو املكان الذي يتحكم به قانون 

البحر والرياح والشمس والقمر!

بوجود البحر عىل أعتابه، تكون السباحة واإلبحار وجوالت القوارب والصيد من بني األنشطة 

اليومية. وبعد يوم من األلعاب القتالية يف املاء أو مامرسة األلعاب يف الغابة، فإننا نستدفئ يف 

الساونا التي تعمل بحرق األخشاب قبل أن يحني موعد شطرية املساء. ما ميكن توقعه هنا هي 

الحيل املجنونة واللطيفة واملثرية من قبل رواد املعسكر الخبريين يف "إيفارش"!

من بني األنشطة التي ننظمها هنا هي رقص الديسكو ومشاهدة املصارعني ولعبة "سجناء 

إيفارش". يف إيفارشودي ميكن ملسابقات خبز الكعك ومباريات تنس الطاولة وقضاء نهار يف 

الجاكوزي أن تُضاف عىل الربنامج أيًضا. وخالل فرتة اإلقامة نقوم بالتجذيف بالزوارق ونذهب إىل 

ضواحي األرخبيل للنوم يف ضوء النجوم. وقد نكتشف أيًضا شبًحا أو شبحني يف الغابة قبل نهاية 

املعسكر... 

استعد للتعرف عىل أصدقاء جدد وقضاء تجارب رائعة يف إيفارشودي!

الصيفية املعسكرات 

IVARSUDDE

لألطفال يف الصفوف 1-9 )انظر أدناه(السنة الدراسية

44-46عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

السنة الدراسية 9-3

ًوما 14 ي  6/27 – 6/14

ًوما 14 ي  8/11 – 7/29

السنة الدراسية 9-6

ًوما 14 ي  7/12 – 6/29

ًوما 14 ي  7/27 – 7/14

السنة الدراسية 6-1 

8 أيام  
8/20 – 8/13

االتصال

kollo@birkagarden.se

www.birkagarden.se

ivarsuddekollo

مؤسسة بريكاجوردن املنسق 

املوقع
حوايل 90 كم عن ستوكهومل، يف ليدوفجاردن عىل جزيرة فاتو، 

الشامل الرشقي من نورتاليا. 
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Lina och Lova 
Stockholms skärgård

يف معسكر اإلبحار هذا يتعلم الجميع الطوف بقارب شارعي وتجربة كل ما ميكن 

فعله عىل منت الباخرة. ميكنك هنا املشاركة يف املغامرات ونشاطات أخرى عديدة!

نسكن عىل منت القوارب الصغرية لينا ولوفا التابعة لرشكة شيبسهوملني. سيتعلم الجميع اإلبحار 

وميكن تقديم املساعدة يف قيادة القارب وتدوير الدفة وربط الُعقد ملن يريد ذلك. نقوم عادة 

ا وعندما نشعر بأننا أبحرنا مبا فيه الكفاية نبحث عن مرفأ طبيعي  باإلبحار نصف النهار تقريبً

ميكن ربط القوارب فيها.

عندما ال نبحر نقوم بنشاطات صيفية ممتعة، مثل السباحة والشوي واللعب وتنظيم حفلة 

الديسكو وخبز الكعك وأمور أخلة مسلية مثل تسلق أرشعة السفينة والقفز يف املاء وتجربة 

تجديف قارب صغري. 

ويف نهاية املعسكر نبحر أحياناً طوال الليل إذا كان الطقس يسمح بذلك. يقيم الرواد واألطفال 

ا عىل منت السفينة يف مجموعات صغرية مام يؤدي إىل الشعور كأننا عائلة آمنة متضامنة.  سويً

املتطلبات: يجب أن تكون قادراً عىل السباحة ملسافة 200 مرت.

اإلبحار معسكر 

LINA OCH LOVA SEGLARKOLLO

لألطفال يف الصفوف 5-9السنة الدراسية

17عدد األطفال

تقيم عىل منت البواخرمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 6/13-6/25 13 ي

ًوما  6/27-7/9 13 ي

ًوما 7/11-7/24 14 ي

ًوما 7/26-8/7 13 ي

ًوما 8/9-8/20 12 ي

االتصال

08-68425205

0707838353

segling@skeppsholmsgarden.se

skeppsholmsgarden.se

skeppsholmsgarden

جمعية شيبسهوملسغوردناملنسق 

أرخبيل ستوكهومل )يتم اإلرحال والعودة يف شيبسهوملني(املوقع
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Lindängen 
Barnens ö

يف معسكر ليندنجن ميكنك قضاء صيف رائع مع التجذيف بالزوارق 

والقيام باألعامل اليدوية والسباحة.

تكون األيام الصيفية هنا ساحرة وتدعو إىل الشغب والتسلية يف املاء ومغامرات أخرى 

مثرية. وتكون األيام مليئة بالسباحة وتجذيف الزوارق واألعامل اليدوية واأللعاب األخرى. 

يوجد يف املعسكر طاولة للعب تنس الطاولة وميكنك عزف املوسيقى يف االستوديو. 

وبالطبع يوجد املالبس التنكرية أيًضا إذا كنت تريد جعل املعسكر ذكرى ال تنساها! 

ز الرواد هنا باللطافة وبعض الجنون  ا مكان ومغامرات للجميع. يتميّ يف ليندنجن يوجد دامئً

ويهتمون بجميع األطفال ليك تكون فرتة إقامتهم أفضل ما ميكن. نتطلع بأمل إىل تأسيس 

أفضل ذكريات الصيف معك. 

الصيفية املعسكرات 

LINDÄNGEN 

لألطفال يف الصفوف 3-6السنة الدراسية

30عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 6/14 – 6/27 14 ي

ًوما  7/1 – 7/14 14 ي

ًوما  7/18 – 7/31 14 ي

ًوما  8/4 – 8/17 14 ي

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

lindangenskollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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33ع وسبأل ا 32ع وسبأل ا 31ع وسبأل ا 30ع وسبأل ا 29ع وسبأل ا 28ع وسبأل ا 27ع وسبأل ا 26ع وسبأل ا 25ع وسبأل ا 24ع وسبأل ا

غسطسأ ليويو نيويو

2023 ةييفصلات لعسكراا املواعيد  -  2023 الصيفية  املعسكرات 

الصفحةعدد األيامالسنة الدراسية

Akka 6-3 14-12 6/25 – 6/14 7/9 – 6/26 7/23 – 7/10 8/6 – 7/24 8/20 – 8/7 6 

Assöbacken3-1 8 6/21 – 6/14 7/1 – 6/247/11 – 7/4 7/21 – 7/14 7/31 – 7/24 8/10 – 8/3 8/20 – 8/13 7 

Backis 6-3 12 6/25 – 6/14 7/9 – 6/28 7/23 – 7/12 8/6 – 7/26 8/20 – 8/9 8 

Bergängen 3-1 8 6/21 – 6/14 7/1 – 6/247/11 – 7/4 7/21 – 7/14 7/31 – 7/24 8/10 – 8/3 8/20 – 8/13 9 

Björkbacken3-1 8 6/21 – 6/14 7/1 – 6/247/11 – 7/4 7/21 – 7/14 7/31 – 7/24 8/10 – 8/3 8/20 – 8/13 10 

Djuprämmen 9-6 14-12 6/25 – 6/14 7/9 – 6/26 7/23 – 7/10 8/6 – 7/24 8/20 – 8/7 11

 Ellen 9-3 14-8 6/21-14 7/11-6/28 8/5-7/24 8/15-8 12 

Constantia 6/21-14 8/16-5 

Granbo 9-6 14 6/27 – 6/14 7/14 – 7/1 7/31 – 7/18 8/17 – 8/4 13 

Granliden 6-3 12 6/25 – 6/14 7/9 – 6/28 7/23 – 7/12 8/6 – 7/26 8/20 – 8/9 14 

Granvik 8-5 12 6/25 – 6/14 7/9 – 6/28 7/23 – 7/12 8/6 – 7/26 8/20 – 8/9 15 

Granö gård6-3 14 6/27 – 6/14 7/14 – 7/1 7/31 – 7/18 8/17 – 8/4 16 

Ivarsudde 9-1 14-8 6/27 – 6/14 7/12 – 6/29 7/27 – 7/14 8/11 – 7/29 8/20 – 8/13 17 

Lina och Lova 9-5 14-12 6/25-6/13 7/9-6/27 7/24-7/11 8/7-7/26 8/20-8/9 18 

Lindängen 6-3 14 6/27 – 6/14 7/14 – 7/1 7/31 – 7/18 8/17 – 8/4 19 

Parkudden 6-3 10 6/23 – 6/14 7/5 – 6/26 7/16 – 7/7 7/28 – 7/19 8/9 – 7/31 8/20 – 8/11 22 

Rånö Seglarläger9-6 14 7/2-6/19 7/17 – 7/4 8/2 – 7/20 8/17 – 8/4 23 

Shamrock 9-5 14-10 8/20 – 8/11 7/10 – 6/28 6/26 – 6/13 24 

Solgården 7-4 14 6/27 – 6/14 7/14 – 7/1 7/31 – 7/18 8/17 – 8/4 25 

Solvik 6-4 12 6/25 – 6/14 7/9 – 6/28 7/23 – 7/12 8/6 – 7/26 8/20 – 8/9 26 

Starrbäcken 9-7 14 6/27 – 6/14 7/14 – 7/1 7/31 – 7/18 8/17 – 8/4 27 

Storgården 5-3 12 6/25 – 6/14 7/9 – 6/28 7/23 – 7/12 8/6 – 7/26 8/20 – 8/9 28 

Strand 6-3 12 6/25 – 6/14 7/9 – 6/28 7/23 – 7/12 8/6 – 7/26 8/20 – 8/9 29 

Strandhem 6-3 12 6/25 – 6/14 7/9 – 6/28 7/23 – 7/12 8/6 – 7/26 8/20 – 8/9 30 

Stugorna 6-3 10 6/23 – 6/14 7/5 – 6/26 7/16 – 7/7 7/28 – 7/19 8/9 – 7/31 8/20 – 8/11 31 

Sundsro 8-5 10 6/23 – 6/14 7/5 – 6/26 7/16 – 7/7 7/28 – 7/19 8/9 – 7/31 8/20 – 8/11 32 

Synsholmen 9-2 14 7/4-6/21 7/24 – 7/11 8/9 – 7/27 33 

Sörgården3-1 8 6/21 – 6/14 7/1 – 6/247/11 – 7/4 7/21 – 7/14 7/31 – 7/24 8/10 – 8/3 8/20 – 8/13 34 

Sörängen6-3 10 6/23 – 6/14 7/5 – 6/26 7/16 – 7/7 7/28 – 7/19 8/9 – 7/31 8/20 – 8/11 35 

Tallåsen 6-3 10 6/23 – 6/14 7/5 – 6/26 7/16 – 7/7 7/28 – 7/19 8/9 – 7/31 8/20 – 8/11 36 

Udden 6-3 14-12 6/25 – 6/14 7/9 – 6/26 7/23 – 7/10 8/6 – 7/24 8/20 – 8/7 37 

Åhlengården 7-4 12 6/25 – 6/14 7/9 – 6/28 7/23 – 7/12 8/6 – 7/26 8/20 – 8/9 38 

Östergården 8-6 8 6/21 – 6/14 7/1 – 6/247/11 – 7/4 7/21 – 7/14 7/31 – 7/24 8/10 – 8/3 8/20 – 8/13 39 
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Parkudden 
Barnens ö

يف باركودين ميكنك معايشة أمور عديدة سحرية ومقابلة املخلوقات 

الخيالية وحّل األلغاز.

برصف النظر عن يوم رواية الحكايات امليلء بالحيوية وزيارة األقزام والقراصنة، ميكنك 

التمتع بفرتة مليئة بنشاطات املعسكرات الصيفية الرائعة. إذا كنت تحب مامرسة القتالية 

يف املاء والتجديف بالزوارق ولعب السجناء يف القلعة، والتنزه سريًا عىل األقدام وإنقاذ 

املعسكر من الزعامء أثناء يوم املافيا ونفخ أكرب فقاعات الصابون يف العامل، فتعال إىل 

معسكرنا باركودين.

يتمتع الرواد يف باركودين بخيال رائع. يتطلعون بأمل إىل تنظيم أفضل أيام الصيف معك.

الصيفية املعسكرات 

PARKUDDEN 

لألطفال يف الصفوف 3-6السنة الدراسية

40عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

6/14 – 6/23 10 أيام

6/26 – 7/5 10 أيام 

7/7 – 7/16 10 أيام 

10 أيام   7/28 – 7/19

7/31 – 8/9 10 أيام

8/11 – 8/20 10 أيام

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

parkudden_kollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Rånö Seglarläger 
Stockholms skärgård

األيام يف معسكر رونو مليئة باإلبحار وأشعة الشمس والسباحة وأنشطة أخرى 

ية للغاية.  مسلّ

يوجد هنا كل ما ميكن للمعسكر الصيفي التقليدي أن يقدمه، ولكن اإلبحار هو تخصصنا 

الرئييس. ميكن للجميع املساهمة يف املعسكر، بغض النظر عن كونهم مبتدئني أو خرباء يف 

اإلبحار.

ميكنك يف رونو أن تدير دفة قوارب رشاعية وزوارق كبرية، وفوق ذلك تُتاح لك الفرصة يف تجربة 

ركوب القوارب الرشاعية. بعد أسبوعني سوف تكون قادراً عىل اإلبحار، وهذه مهارة ستمتلكها 

لبقية حياتك. 

ا مع أفضل صديق لك،  يف رونو نستمتع بجو هادئ ومرح. ميكنك الحضور هنا مبفردك أو سويً

وبعد يوم أو يومني ستعرف الجميع عىل أية حال. 

كتبت فتاة: "يف رونو ستشعر بروح املجموعة مع جميع األطفال اآلخرين ومع جميع الرواد 

أيًضا، التضامن هنا ممتاز فعالً!" 

املتطلبات: يجب أن تكون قادراً عىل السباحة ملسافة 100 مرت عىل األقل. 

RÅNÖ SEGLARLÄGER

لألطفال يف الصفوف 6-9السنة الدراسية

28عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما  6/19-7/2 14 ي

ًوما  7/4 – 7/17 14 ي

ًوما  7/20 – 8/2 14 ي

ًوما 8/4 – 8/17 14 ي

االتصال

ريكارد لنهو مل 070-7231280

info@ranoseglarlager.nu

www.ranoseglarlager.nu

ranoseglarlager

Rånö Seglarläger

أرباشيا إيه يباملنسق 

املوقع

يقع معسكر اإلبحار يف جزيرة رونو يف األرخبيل الجنويب ملدينة 

ستوكهومل عىل مسافة قصرية من نونيسهامن. لدينا قطعة أرض 

كبرية فيها ملعب كرة القدم ومرفأ خاص للبواخر وللسباحة، من 

جملة أمور أخرى.

اإلبحار معسكر 
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Shamrock
Stockholms skärgård

مرحباً بك عىل منت السفينة الرشاعية شامروك. ميكن للجميع تقديم املساعدة 

عندما نقوم برفع األرشعة، ومبساعدة الريح ميكننا زيادة رسعة السفينة التي 

يبلغ وزنها 160 طن.

نقوم باإلبحار حيث تقودنا الرياح ثم نلقي املرساة يف خليج مثالً أو يف مرفأ طبيعي.

ة واستكشاف الجزر التي نصل  عندما نبحر نقوم بنشاطات عديدة مثل السباحة وألعاب مسليّ

إليها، رمبا عليها منار أو كشك أو حقل للخرفان أو شجريات التوت الربي أو ملعب كرة قدم؟ 

ا قبل متابعة  ا فيها يوًما إضافيً إذا كانت الجزيرة مليئة باالستكشافات املثرية، فنتوقف أحيانً

اإلبحار. وأثناء املعسكر الصيفي نقوم عادة بتنظيم حفالت الديسكو والسينام عىل منت القارب، 

باإلضافة إىل مباراة خبز التورتة والرصاع الخاميس واإلبحار ليالً، برصف النظر عن جميع األصدقاء 

الجدد بالطبع. هل ترى أن كل ذلك يبدو ممتًعا، فتقدم بطلب ملعسكر شامروك! 

املتطلبات: يجب أن تكون قادراً عىل السباحة ملسافة 200 مرت.

اإلبحار معسكر 

SHAMROCK SEGLARKOLLO

لألطفال يف الصفوف 5-9السنة الدراسية

26عدد األطفال

تقيم عىل منت شامروكمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 14 ي  6/26 – 6/13

ًوما  13 ي
 

7/10 – 6/28

10 أيام   8/20 – 8/11

االتصال

08-68425205

0707838353

segling@skeppsholmsgarden.se

skeppsholmsgarden.se

skeppsholmsgarden

جمعية شيبسهوملسغوردناملنسق 

أرخبيل ستوكهومل )يتم اإلرحال والعودة يف شيبسهوملني(املوقع

24

mailto:segling@skeppsholmsgarden.se
https://skeppsholmsgarden.se/


Solgården 
Barnens ö

إذا كنت تحب حّل األلغاز واأللعاب الحيوية واملغامرات املثرية - تعال إىل 

معسكر سولغوردين! 

ا ما يتم احتالل املعسكر من قبل شخصيات مجنونة ونقوم أحياناً مبساعدتهم يف العثور  بً غال

عىل الرائد املفقود الذي تم خطفه. ويف أحد األيام نخرج يف نزهة سريًا عىل األقدام عرب الغابة 

إىل املاء حيث نسبح ونشوي النقانق ونلعب ألعاب املافيا حول نار املخيم أو نسرتخي فقط 

ونستمع إىل املوسيقى.

يف سولغوردين ال يكون أي يوم مشابه لليوم اآلخر ويفعل الرّواد كل ما يف وسعهم ليك تكون 

فرتة إقامتك يف املعسكر ساحرة بالفعل! 

ا ما نأيت متنّكرين! بً نحن رّواد لطيفون ومشاكسون وغال

الصيفية املعسكرات 

SOLGÅRDEN

لألطفال يف الصفوف 4-7السنة الدراسية

50عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 6/14 – 6/27 14 ي

ًوما  7/1 – 7/14 14 ي

ًوما  7/18 – 7/31 14 ي

ًوما  8/4 – 8/17 14 ي

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

solgardenskollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Solvik 
Barnens ö

تاح الفرصة لجميع األطفال الذين يساهمون يف معسكر سولفيك يف معايشة  تُ

مغامرات مثرية يف الطبيعة، وإذا كنت مل تجّرب بعد مسار التسلق يف األشجار 

فإن هذا املعسكر هو املناسب لك. 

يف سولفيك ميكنك املشاركة يف إنقاذ بارنينس أو من كروسوس كرومب يف غرفة لعبة اإليسكيب 

غيم املثرية )اهرب إن كنت تستطيع( ومسار التسلق يف األشجار. 

كام تُتاح لك الفرصة يف الخروج للتنزه سريًا عىل األقدام يف الطبيعة حيث نشعل نار املخيم 

ونقوم بصيد األسامك ونشاطات عديدة أخرى مسلية. وما بني املغامرات لدينا أيًضا الوقت 

لنشاطات املعسكرات التقليدية، مثل السباحة واالسرتخاء عىل الشاطئ والذهاب إىل الديسكو 

املشهور. وننظم أعامالً يدوية ونلعب كرة القدم. وهو خليط سحري من املغامرات واملعسكرات 

الصيفية!

نحن الرّواد يف سولفيك مغامرون بالفعل، ولدينا خربة كبرية ونحب الشغب! 

املغامرات معسكر 

SOLVIK EXPEDITION

لألطفال يف الصفوف 4-6السنة الدراسية

50عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما  6/14 – 6/25 12 ي

ًوما  6/28 – 7/9 12 ي

ًوما  7/12 – 7/23 12 ي

ًوما  7/26 – 8/6 12 ي

ًوما 8/9 – 8/20 12 ي

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

solvikexpedition

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Starrbäcken 
Barnens ö

ا للتعرف عىل أصدقاء جدد واملشاركة يف نشاطات مثرية للغاية -  إذا كنت مشتاًق

فتعال إىل املعسكر الصيفي ستارباكني! 

ا للجميع.  نفعل كل ما يف وسعنا لجعل املعسكر مكانً

ا للشغب الذي قد يصبح تقاليد جديدة. ستعايش نشاطات املعسكر  ولذلك نشجع دامئً

التقليدية باإلضافة إىل ألعاب األدوار واأللعاب املائية! نقوم بالسباحة والتنزه سريًا عىل األقدام 

وننظم بالطبع الديسكو. وإذا كنت تحب طهي الطعام فيوجد إمكانية ملساعدة الطباخ يف 

املطبخ - رمبا طهي كعك لذيذ ودعوة الجميع لتناوله؟

نحن الرواد نتطلع آملني إىل قضاء صيف ال يُنىس، معك ومع زمالئك يف املعسكر!

الصيفية املعسكرات 

STARRBÄCKEN 

لألطفال يف الصفوف 7-9السنة الدراسية

35عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 14 ي
 

6/27 – 6/14

ًوما 14 ي  7/14 – 7/1

ًوما 14 ي  7/31 – 7/18

ًوما 14 ي  8/17 – 8/4

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

starrbacken

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Storgården 
Barnens ö

عالوة عىل رحلة املغامرات االستكشافية بالباخرة فتحدث أمور عديدة أخرى 

مسلية يف ستورجوردين!  

حيث نقوم بالتنزه سريًا عىل األقدام وننظم املالهي ونبحث بالطبع عىل كنز الذهب الكبري. إن 

ا الوقت للسباحة، خاصة يف أوسو حيث  الجدول مملوًءا للغاية بالنشاطات، ولكن يوجد دامئً

ميكن القفز من مكان عايل! ويف املساء نقوم سواء باللعب أو بتنظيم الحفالت يف الخليج الخاص 

بنا حيث نتمتع مبشاهدة غروب الشمس ونرقص لتناول الحلويات ويجيئ أيًضا أحياناً أحد 

الدي جي. 

نحن الرواد يف سرتوجوردين لدينا الكثري من الطاقة للعب والشغب. نحب تنظيم نشاطات 

مثرية التي تجعل صيفك يف املعسكر ذكرى ساحرة بالفعل!

الصيفية املعسكرات 

STORGÅRDEN 

لألطفال يف الصفوف 3-5السنة الدراسية

50عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 12 ي  6/25 – 6/14

ًوما  12 ي  7/9 – 6/28

ًوما  7/12 – 7/23 12 ي

ًوما  12 ي  8/6 – 7/26

ًوما 12 ي  8/20 – 8/9

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

storgardenkollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Strand 
Barnens ö

يف معسكر سرتاند ميكنك اللعب يف املالهي الكبرية والتجول يف مغامرات مثرية 

سريًا عىل األقدام.

ا أن تزورنا شخصيات  كام نحب السباحة والقفز من أعىل القلعة يف آسو. وقد يحدث أحيانً

رائعة، حيث تدعو إىل املساهمة يف األلعاب الخيالية ومباريات التعاون املتحايلة واألعامل 

اليدوية املسلية.

ا املساهمة يف  نحن الرواد الذين نعمل يف سرتاند نحب املعسكرات الصيفية للغاية. ميكنك دامئً

معسكرنا إذا كنت تريد الحصول عىل أجوبة عىل األسئلة الكبرية والصغرية أو إذا كنت تريد 

فقط املشاركة يف شغب مّسيل! 

STRAND 

لألطفال يف الصفوف 3-6السنة الدراسية

40عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 6/14 – 6/25 12 ي

ًوما  6/28 – 7/9 12 ي

ًوما  7/12 – 7/23 12 ي

ًوما  7/26 – 8/6 12 ي

ًوما 8/9 – 8/20 12 ي

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

strandkollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.

الصيفية املعسكرات 
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Strandhem 
Barnens ö

ندعو هنا إىل املشاركة يف النشاطات التقليدية الخاصة مبعسكر سرتاندهيم، 

.Bäst i Testمثل مباريات الجوع واألطفال املتوحشون، باإلضافة إىل مغامرات 

وبالطبع نخرج للتنزه سريًا عىل األقدام ونستمتع بالطبيعة، ونسبح يف آسو بعد القفز من 

القلعة وننظم متارين تعاون مسلية. ويف إحدى األمسيات ميكنك الذهاب إىل الديسكو اللييل 

حيث نرقص إىل أن يهتّز السقف بكامله. ويحدث حينذاك أن يظهر الليمبو أو شخصيات مؤثرة 

متنكرة ورمبا مجموعة من املخلوقات الفضائية!

نحن الرّواد نبذل كافة جهودنا ليك ينسجم الجميع هنا ويشعروا بروح املجموعة يف املعسكر. 

كام نحب الشغب إىل حد كبري وخاصة يف املعسكرات املجاورة...

الصيفية املعسكرات 

STRANDHEM 

لألطفال يف الصفوف 3-6السنة الدراسية

48عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 12 ي  6/25 – 6/14

ًوما  12 ي  7/9 – 6/28

ًوما  7/12 – 7/23 12 ي

ًوما  12 ي  8/6 – 7/26

ًوما 12 ي  8/20 – 8/9

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

strandhemkollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Stugorna 
Barnens ö

معسكر ستوجورنا مناسب لك إذا كنت تريد تعلم املزيد حول الحيوانات. 

ميكنك هنا االهتامم بحيوانات املعسكر ويف الوقت نفسه معايشة املغامرات التقليدية الخاصة 

باملعسكرات. تكون األيام حافلة باألعامل اليدوية والسباحة ويف بعض األحيان يتم تحويل كافة 

املعسكر إىل لعبة كبرية فيها شخصيات مثرية. وعندما نخرج يف جوالت نتأكد من أخذ املنظار 

معنا وكيس شبكة الصيد ليك ميكننا استكشاف املزيد من الطبيعة. حيث ال تعرف أبًدا متى 

ميكنك مشاهدة حيوانات بحرية صغرية أو طيور بحرية غري مألوفة أو رمبا حتى حيوانات 

الفقمة!

نحن الرواد يف ستوجورنا نحب االهتامم بالحيوانات اللطيفة ونفعل كل ما يف وسعنا ليك تكون 

األيام هنا رائعة لك وللحيوانات.

STUGORNA – DJUR

لألطفال يف الصفوف 3-6السنة الدراسية

50عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

10 أيام  6/23 – 6/14

10 أيام   7/5 – 6/26

10 أيام   7/16 – 7/7

10 أيام   7/28 – 7/19

10 أيام  8/9 – 7/31

10 أيام  8/20 – 8/11

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

stugornaskollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.

الحيوانات معسكر 
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Sundsro 
Barnens ö

معسكر سوندرسو هو مكان حافل بالحيوية وسحر املعسكرات! هنا ميكنك 

معايشة أيام صيفية رائعة يف بحر أوالند، واملساهمة يف أفضل نزهة سريًا عىل 

األقدام وإبداع نشاطات أخرى صغرية ومجنونة ومضحكة خاصة باملعسكرات! 

حيث عالوة عىل التنزه سريًا عىل األقدام والسباحة، فيوجد بالطبع الديسكو. وقد تكون النشاطات 

يف معسكرنا من أنواع مختلفة مثل ألعاب األدوار وألعاب املياه املجنونة والرقص، باإلضافة إىل أيام 

األلعاب اليدوية الرائعة، مع مسابقات أسئلة املوسيقى واالسرتخاء يف حديقة املعسكر. 

نحن الرّواد يف سوندرسو لدينا أنواع مختلفة من االهتاممات، مام يعني أننا خبريون يف إبداع 

نشاطات تناسب الجميع! نحب املعسكرات الصيفية ونتطلع آملني إىل مقابلتكم وجعل هذا 

الصيف مًعا صيًفا ساحرًا بالفعل! 

الصيفية املعسكرات 

SUNDSRO 

لألطفال يف الصفوف 5-8السنة الدراسية

44عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

6/14 – 6/23 10 أيام

10 أيام   7/5 – 6/26

7/7 – 7/16 10 أيام 

10 أيام   7/28 – 7/19

7/31 – 8/9 10 أيام

10 أيام  8/20 – 8/11

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

sundsrokollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Synsholmen 
S:t Anna

إنذار! ال تجئ إىل هذا املعسكر إن كنت تريد أن مُتنع عليك السباحة والحصول 

عىل رواد مضجرين وطعام مقرف وطبيعة بشعة وألعاب بطيئة وحفالت 

ة. ديسكو مملّ

ولكن إذا كنت تريد عكس كل ذلك، فتعال إىل سينسهوملن! 

ميكنك هنا الطري عىل منت األوفو )ترامبولني طولها 8 أمتار عىل املياه( واالسرتخاء عىل الشاطئ 

والسباحة. قم بحجز جناح "ليلستوجان" لقضاء الليل مع أصدقاء املعسكر. يف سينسهوملن 

تشارك يف ألعاب مليئة بالرسعة والحيوية ومتيض يف الوقت نفسه عطلة مريحة وتتناول خبزًا 

طازًجا!

يقول اآلباء: 

"ساهمت ابنتي يف املعسكر منذ أن كان عمرها مثاين سنوات، وعمرها اآلن حوايل ثالثة عرش 

سنة. مل أراها يف حيايت سعيدة ومتحمسة كام كانت بعد عودتها من املعسكر الصيفي يف 

سينسهوملن."

"أفضل انطباع يل هو انهامك الرواد ومرحهم وروح الفكاهة لديهم، وأن املعسكر يبدو مختلًفا 

عن اآلخرين ولكن هناك تقاليد يحافظ عليها عىل أية حال."

الصيفية املعسكرات 

SYNSHOLMEN

لألطفال يف الصفوف 2-9 )انظر أدناه(السنة الدراسية

38عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

السنة الدراسية 9-6

ًوما 14 ي  7/4 – 6/21

ًوما 14 ي  7/24 – 7/11

السنة الدراسية 5-2 
ًوما 14 ي  8/9 – 7/27

االتصال

070-4600111

kollo@synsholmen.se

www.synsholmen.se

www.gillasynis.se

synsholmen

جمعية املعسكر الصيفي يف سينسهوملناملنسق 

املوقع

ا الجميل، بإطالل عىل البحر وقريبة من  جزيرة بأرخبيل سانت أنّ

ا بعض  أماكن االستحامم وصيد السمك الخاصة بها. وهناك أحيانً

الحيوانات ذات الفرو يف املعسكر أيًضا!
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Sörgården 
Barnens ö

يف سورجوردين يأيت القراصنة واملخلوقات الفضائية والجنيات الساحرة يف 

ا! وخاصة عندما يأتون قبل وجبة اإلفطار!  أوقات ال تتوقعها بتاتً

ا ما يأتون للرقص ومامرسة األلعاب اليدوية واللعب ولكن ميكنهم الشغب أيًضا! عالوة  بً غال

عىل الزيارات املثرية فإننا فنذهب أيًضا يف نزهات سريًا عىل األقدام إىل البحر ونشوي الخبز 

حول نار املخيم وننظم كاباري حيث ميكنك التمثيل إذا كنت ترغب يف ذلك. وعند االجتامع يف 

املساء نستمتع بالوقت مًعا ونستمع إىل حكاية الليل قبل الذهاب إىل النوم. إذا كنت تعاين من 

ا الذهاب إىل الكفيل الذي ينام يف نفس املنزل خالل الليل. صعوبات يف النوم فيمكنك دامئً

يتميز الرواد هنا بالخربة من العمل مع األطفال الصغار والهدف هو أن يتمتع الجميع بفرتة 

آمنة وممتعة يشعر فيها جميع األطفال باملساهمة!

الصغار معسكر 

SÖRGÅRDEN   

لألطفال يف الصفوف 1-3السنة الدراسية

30عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

8  أيام  6/21 – 6/14 

 6/24 – 7/1 8 أيام

8  أيام  7/11 – 7/4 

4 7/1 – 7/21 8 أيام

8  أيام  7/31 – 7/24 

 8/3 – 8/10 8 أيام

8 أيام  8/20 – 8/13

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

sorgardens_kollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Sörängen 
Barnens ö

يف معسكر سورينيني ميكنك جمع عدد كبري من الذكريات التي ال ميكن 

نسيانها حيث إن األيام تكون مليئة بالنشاطات والشغب! 

نخرج يف الطبيعة ونتنزه سريًا عىل األقدام حيث نشوي النقانق ونسبح ونقيض الليل يف الخارج 

ا ما تحتوي عىل ألعاب األدوار.  بً ا حيوية ومسلية غال تحت النجوم! كام ننظم ألعابً

نحب الخروج يف مغامرات بالبواخر وتجذيف القوارب وقضاء أيام الصيف الحارة عىل الشاطئ. 

ا املعسكر املجاور بتحدينا يف رصاعات مائية وبالطبع ال نرفضها أبًدا.  ويقوم أحيانً

بفضل مساعدتك سوف نفوز هذه السنة!

نحن الّرواد نحب إبداع الشغب ويف الوقت نفسه نبذل جهوًدا كبرية لتأسيس بيئة آمنة حيث 

يشعر الجميع بأنهم ينتمون إىل املجموعة.

الصيفية املعسكرات 

SÖRÄNGEN 

لألطفال يف الصفوف 3-6السنة الدراسية

48عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

6/14 – 6/23 10 أيام

10 أيام   7/5 – 6/26

10 أيام   7/16 – 7/7

10 أيام   7/28 – 7/19

7/31 – 8/9 10 أيام

10 أيام  8/20 – 8/11

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

sorangenskollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Tallåsen 
Barnens ö

هنا يف تالوسني يتم إيقاظنا بجنون كبري حيث ميكن أن يظهر وحوش أو العبون 

ا أن تتساقط الحلوى من السامء!  مشهورون يف كرة القدم وميكن أحيانً

نحب االسرتخاء عىل الشاطئ والذهاب إىل املنتجع الصحي والسباحة ومامرسة األلعاب اليدوية. 

ونحب أيًضا لباس املالبس التنكرية والخروج للتنزه سريًا عىل األقدام وتنظيم نشاطات خطف 

الرئيس ولعبة كافة املعسكر يخبز الكعك! كام ننظم املرسح املفتوح حيث تُتاح الفرصة 

للجميع للتمثيل عىل خشبة املرسح. من املهم لنا أن تشعر هنا يف املعسكر وكأنك يف املنزل، 

لذلك تحصل أنت وجميع األطفال اآلخرين عىل كفيل خاص بكم. 

ز بالكايف من االستقرار والجنون ليك  نحن الرواد يف تالوسني لدينا خربة كبرية مع األطفال، ونتميّ

تكون فرتة إقامتك يف املعسكر أفضل فرتة من الصيف بالنسبة لك!

الصيفية املعسكرات 

TALLÅSEN 

لألطفال يف الصفوف 3-6السنة الدراسية

40عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

10 أيام  6/23 – 6/14

10 أيام   7/5 – 6/26

7/7 – 7/16 10 أيام 

10 أيام   7/28 – 7/19

7/31 – 8/9 10 أيام

10 أيام  8/20 – 8/11

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

tallenkollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Udden 
Värmland

رائع! ال تضع هذه الفرصة لقضاء الصيف يف معسكر عىل شبه جزيرة خاصة بنا 

وللتعرف عىل عدد كبري من األصدقاء الجدد! 

ميكنك االستمتاع بحاممات الشمس عىل رصيف السباحة أو القفز يف املياه من الرتامبولني 

املائية وهرم السباحة، أو مصاحبة صديق والقيام بجولة عىل الحلقة املطاطية، بينام يتم 

سحبكام إىل األمام بواسطة زالجات نفاثة. وبالطبع لدينا أيًضا نشاطات مثل دورات يف مباريات 

كرة القدم والتجديف بالزوارق وبناء طوف وعرض الكشف عن املوهوبني، والصيد، ومامرسة 

لعبة التقط العلم ولعب الكرة الطائرة والنوم يف العراء والغناء حول نار املخيم وتناول املوز 

املشوي مع الشوكوالتة والقيام باألعامل اليدوية ورقص الديسكو، واملنافسات املجنونة وارتداء 

املالبس التنكرية ومامرسة رياضة الرتامبولني والكثري من الشغب.

ه بالكلامت. لقد حظيت مبتعة  كتب أحد األطفال: "ال أستطيع أن أصف الصيف الذي قضيتُ

هائلة وسوف أفتقد الجميع."

يحق لك إبداء رأيك فيام سيحدث، وبهذا نستطيع أن نجعل مًعا فرتة الصيف هنا أفضل ما 

مضيته عىل اإلطالق. هل أنت مستعد للمغامرة؟ نحن الرواد نشتاق بالفعل لتمضية الصيف 

يف معسكر أودين املايئ!

الصيفية املعسكرات 

UDDEN WATER CAMP JUNIOR

لألطفال يف الصفوف 3-6السنة الدراسية

50عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما  6/14 – 6/25 12 ي

ًوما  6/26 – 7/9 14 ي

ًوما  7/10 – 7/23 14 ي

ًوما  7/24 – 8/6 14 ي

ًوما 8/7 – 8/20 14 ي

االتصال

جويل فينغي

خط هاتف املعسكر الصيف ي 08-6525292

info@kollosommar.se

www.kollosommar.se

أوتيبيداجوجيك سفرييه إيه يباملنسق 

املوقع
يقع يف فريمالند، حوايل 300 كيلومرت من ستوكهومل. يقع املعسكر

عىل شبه جزيرة فيها عدة أماكن للسباحة والرتامبولني املائية.
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Åhléngården 
Barnens ö

يف أولني جوردين نقوم بنشاطات عديدة مثل التنزه سريًا عىل األقدام 

وتنظيم الديسكو الكبري، كام قد يظهر الزومبي، باإلضافة إىل نشاطات 

أخرى مثرية.

يتألف معسكر أولني جوردين من كل من األلعاب وروح املجموعة وألعاب األدوار. كام 

منيض األيام الحارة بقرب املاء ويف املاء أو يف وسط املشاكسات املائية. يوجد مثالً يف حديقة 

املعسكر ملعب كرة القدم وكرة الطاولة وكوخني صغريين حيث ميكنك مامرسة األعامل 

اليدوية أو قضاء بعض الوقت فيهام فقط. 

نحن الرّواد يف أولني جوردين نحب إبداع نشاطات عديدة مثرية بكل رسور. ونعترب أن روح 

املجموعة مهمة للغاية ونريد أن مييض الجميع فرتة رائعة يف املعسكر مع عدد كبري من 

األصدقاء الجدد. 

الصيفية املعسكرات 

ÅHLÉNGÅRDEN

لألطفال يف الصفوف 4-7السنة الدراسية

45عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

ًوما 12 ي  6/25 – 6/14

ًوما  6/28 – 7/9 12 ي

ًوما  12 ي  7/23 – 7/12

ًوما  7/26 – 8/6 12 ي

ًوما 12 ي  8/20 – 8/9

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

ahlengarden_kollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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Östergården 
Barnens ö

تاح لك الفرصة هنا يف أوسرتجوردين يف فعل عدد كبري من النشاطات مثل  تُ

االسرتخاء عىل الشاطئ وطهي الطعام عىل املقالة الصينية الضخمة أو إنقاذ 

املعسكر من الزومبي أو حفلة الرقص قبل وجبة اإلفطار.

كام ميكنك املساهمة يف نزهة ساحرة سريًا عىل األقدام إىل مكان فيه مشهد رائع مطّل عىل 

بحر أوالند. حيث نسبح ونطبخ الطعام عىل نار املخيم ونتحدث تحت أضواء النجوم. ويغتنم 

العديد الفرصة لالستيقاظ مبكرًا ملشاهدة رشوق الشمس. سحري بالفعل!

رّواد املعسكر هم خليط رائع من األشخاص املختلفني، متاًما مثل األطفال املساهمني. هناك 

بعض الرّواد املاهرين يف لعب كرة القدم والبعض اآلخر يحبون الرقص والبعض اآلخر يحبون 

املانغا. واملشرتك بينهم جميًعا هو أننا نحب إبداع نشاطات مًعا واالسرتخاء أيًضا معكم!

الصيفية املعسكرات 

ÖSTERGÅRDEN 

لألطفال يف الصفوف 6-8السنة الدراسية

42عدد األطفال

حجرات النوم متعددة األرسّةمكان اإلقامة

املواعيد

8  أيام  6/21 – 6/14 
 6/24 – 7/1 8  أيام
 7/4 – 7/11 8  أيام
 7/14 – 7/21 8  أيام
8  أيام  7/31 – 7/24 
 8/3 – 8/10 8  أيام
8/13 – 8/20 8  أيام

االتصال

08-50843900

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

ostergardens_kollo

ستيفتلسني بارنينز داجاملنسق 

املوقع

يقع املعسكر عىل مسافة 110 كم من مدينة ستوكهومل عىل 

بارنينس أو، بجزيرة فادو. املعسكر قريب من املاء، وله شاطئ 

خاص به.
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 أحب املعسكرات الصيفية للغاية ألنه ميكنني 

التعرف عىل أصدقاء جدد والتخيل من الهاتف الجو ال. 

    أنا أحب كل ما نفعله هناك، حيث ميكننا االسرتخاء 
والقيام بعدد كبري من النشاطات املسلية. 

– ريها 12 سنة

اتصل بنا لطرح جميع

األسئلة حول املعسكرات الصيفية!

kollo@stockholm.seعنوان الربيد اإللكرتوين:

50800508-08، واخرت املعسكر.الهاتف:

يفتح يف 16 شباط/فرباير.

Kontaktcenter Stockholmالعنوان الربيدي:

Box 7005, 121 07 Stockholm

ung.stockholm/kolloاملوقع اإللكرتوين:

mailto:kollo@stockholm.se
https://ung.stockholm/kollo/
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