
به کمپ تابستانی 
رویدنوجوانان، 

حاال وقت درخواستی  به ماجراهای تابستانی فرا رسیده است
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خوش آمدید به 
۲۰۲۳کمپ تابستانی نوجوانان 

 آیا میخواهید که کودک تان چیزهای جالب را انجام دهد، شاید 

چیز نوی را امتحان کند و با دوستان جدید مالقات مناید؟  

در این صورت کمپ تابستانی کودکان یک چیزی برای شام 

میباشد. آنهاییکه در استوکهومل زندگی میکنند و ثبت احوال 

نفوس هستند و در صنوف ۱ الی ۹ درس میخوانند، میتوانند 

درخواستی کمپ تابستانی کودکان را بکنند. 

شام میتوانید معلومات در مورد کولو را  

در این کیتالک  

پیدا منایید.  ung.stockholm/kollo یا در

شام درخواستی را باید در انرتنیت بکنید.

توجه!
لیست مکمل کمپ های تابستانی نوجوانان، در 

صفحات و سطی
mittuppslaget.وجود دارد 

 جلد، ۶۵۵۰۰ آب تیراژ: ۴۵ چاپ: مطبعه اوتا. Miltton.seدیزاین گرافیک: 

 سرتاندهیم تصاویر کمپ ها از ۴ صفحه Getty Imagesتصویر روی جلد: 

سازماندهنده گان کمپ های مربوط. 

 JUNI  JULI  AUGUSTI

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

Akka 3-6 12-14 6

Assöbacken 1-3 8 7

Backis 3-6 12 8

Bergängen 1-3 8 9

Björkbacken 1-3 8 10

Djuprämmen 6-9 12-14 11

Ellen 3-9 8-14 12

Constantia

Granbo 6-9 14 13

Granliden 3-6 12 14

Granvik 5-8 12 15

Granö gård 3-6 14 16

Ivarsudde 1-9 8-14 17

Lina och Lova 5-9 12-14 18

Lindängen 3-6 14 19

Parkudden 3-6 10 22

Rånö Seglarläger 6-9 14 23

Shamrock 5-9 10-14 24

Solgården 4-7 14 25

Solvik 4-6 12 26

Starrbäcken 7-9 14 27

Storgården 3-5 12 28

Strand 3-6 12 29

Strandhem 3-6 12 30

Stugorna 3-6 10 31

Sundsro 5-8 10 32

Synsholmen 2-9 14 33

Sörgården 1-3 8 34

Sörängen 3-6 10 35

Tallåsen 3-6 10 36

Udden 3-6 12-14 37

Åhlengården 4-7 12 38

Östergården 6-8 8 39

14-21/6 8-15/828/6-11/7 24/7-5/8

13/6-25/6 27/6-9/7 11/7-24/7 26/7-7/8 9/8-20/8

13/6 – 26/6 28/6 – 10/7 11/8 – 20/8

14-21/6 5-16/8

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

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

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

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

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

21/6-4/7 11/7 – 24/7 27/7 – 9/8

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

14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8

14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8

14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14/6 – 27/6 29/6 – 12/7 14/7 – 27/7 29/7 – 11/8 13/8 – 20/8

19/6-2/7 4/7 – 17/7 20/7 – 2/8 4/8 – 17/8
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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 در مورد کمپ تابستانی 
نوجوانان

کمپ تابستانی نوجوانان، ماجرا های جالب و شاد با تجارب، دانش و 
دوستان جدید، را ارایه میکند. 

از ۳۲ کمپ تابستانی نوجوانان، میتوان انتخاب منود در همه کمپهای تابستانی نوجوانان، 

آب بازی؛ چکر با شب تیرکردن در بیرون؛ ورزش؛ بازی و ساعت تیری موجود است. 

بعضی کمپ های تابستانی نوجوانان، یک تخصص چون تیاتر، فیلم ساخنت، کشتی رانی، 

حیوانات یا فعالیت های ماجراجویانه، را نیز ارایه میکنند. فارغ از اینکه کودک تان 

کدام کمپ تابستانی نوجوانان، را انتخاب مناید، رهنامهای با تجربه و مسلکی مصئونیت 

و تشویق را به همه کودکان در گروپ بوجود می آورند. معلومات زیادتر در مورد 

.ung کمپ های تابستانی نوجوانان، را میتوانید در قسمت بعدی این کیتالک یا در

stockholm/kollo .پیدا منایید 

برای اینکه کودک تان یک وقت گذراندن موفقانه در کمپ تابستانی کودکان، را داشته 

باشد بسیار مهم است که شام در انتخاب کمپ تابستانی کودکان به کودک تان کمک 

کنید. شام کودک خود را نسبت به هر کس دیگر بهرت میشناسید و شام میدانید که او چه 

را دوست دارد و به چه رضورت دارد. قبل از انتخاب کمپ تابستانی کودکان، خوب است 

که به نکات ذیل توجه منایید: کدام گروه سنی به کودک تان مناسب است، آیا کودک تان 

در یک گروپ بزرگ احساس رضایت میکند یا در یک گروپ کوچک، در طول چقدر وقت 

کودک تان حوصله دور بودن از خانه را دارد. 

با یک دوست خود بروید 
ما سعی مینامییم که طوری تنظیم مناییم که دوستان یا خواهران و برادرانیکه میخواهند 

با هم یکجا سفر منایند، بتوانند این کار را بکنند.  شام آرزوی خود را در درخواستی خود 

ذکر میکنید. 

وقت گذراندن تا حد امکان خوب  
قبل از اینکه کمپ تابستانی کودک تان رشوع شود شام یک اظهارنامه صحی را بوسیله 

پوسته یا ایمیل بدست خواهید آورد. شام این امکان را خواهید داشت که معلومات در 

مورد کودک تان را در این ذکر کنید ، طور مثال غذای مخصوص یا حساسیت. هدف از 

این اینست که کارکنان کمپ تابستانی کودکان بتوانند بودن کودک تانرا در کمپ تا حد 

امکان بهرت منایند.

مالقات های معلوماتی 
در ماه می ترتیب دهنده کمپ های تابستانی کودکان شام و کودک تانرا برای یک مالقات 

معلوماتی دعوت خواهد کرد.  در این مالقات، شام معلومات را بدست آورده و میتوانید 

سواالت خود را مطرح کنید. این مالقات میتواند به طور فزیکی یا دیجیتال یعنی اونالین 

صورت بگیرد. 

بیمه 
کودکان و نوجوانان در کمپ تابستانی کودکان تحت پوشش بیمه حوادث قرار 

Stockholms stadsدارند. قرارداد این بیمه با بیمه حوادث شهر استوکهومل 

olycksfallsförsäkringبسته شده است.  برای معلومات مزید با تیلفون 

 متاس بگیرید.926 29 08-508

درخواستی
شام درخواستی کمپ تابستانی کودکان را در

ung.stockholm/kollo مینامیید. اگر امکان درخواستی از  

طریق خدمات الکرتونیکی را ندارید، شام میتوانید آنجا یک 

فورمه ی که شام میتوانید آنرا چاپ منایید، را پیدا کنید و از 

۱۵طریق پوسته ارسال منایید. درخواستی را قبل از تاریخ 

مارچ، منایید. اگر شام بعد از تاریخ نهایی درخواستی منایید، 

شام منیتوانید مطمیین باشید که یک جای را بدست خواهید 

آورد. در این صورت فقط جاهای رزرو شده که کدام کسی از 

آن رصف نظر میکند، موجود است. 

برای سوال در مورد درخواستی تان: 

 کمپ تابستانی کودکان را انتخاب 508 00 508-08تیلفون: 

کنید. 

kollo@stockholm.seایمیل: 

قبل از اینکه درخواستی کمپ تابستانی کودکان را منائید، به نکات ذیل توجه منایید

 رضورت دارید که آنرا e-legitimation• شام به یک هویت الکرتونیکی 

میتوانید از بانک خود بدست آورید.

e-tjänsten• فقط رسپرت میتواند از طریق خدمات الکرتونیکی 

درخواستی مناید.

 مارچ منایید 15• درخواستی را الی تاریخ 

• فیس کمپ تابستانی کودکان به اساس مجموع عایدات خانوار قبل از 

پرداخت مالیه تعیین میگردد. )صفحه بعدی را ببینید(

• برای اوایل و اواخر تابستان، کودکان زیاد درخواستی کمپ تابستانی 

کودکان را میکنند، به همین خاطر جای را به سختی میتوان بدست 

آورد. بناأ درخواستی چندین کمپ تابستانی کودکان و برای چندین 

مرحله را بکنید برای اینکه چانس بدست آوردن جای را زیاد منایید.

( خواهر یا personnummer• فراموش نکنید که شامره های شخصی )

برادر یا دوستانی که کودک تان میخواهد با آنها برود، را ذکر منایید.
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S/Y Ellen
S/Y Constantia

Ivarsudde

فیس کمپ های تابستانی چقدر 
است؟

محاسبه مرصف
فیس کمپ تابستانی کودکان به اساس مجموع عایدات 

خانوار شام قبل از پرداخت مالیه ، حساب میشود. فیس 

روزانه یک کودک را شام در جدول طرف راست میبینید. 

خانواده هاییکه زیادتر از چهار کودک شان به کمپ 

تابستانی کودکان میروند فقط فیس چهار کودک را 

میپردازند.

غیرحارضی
اگر کودک تان مریض شود و منیتواند برود، فیس برای تان 

واپس پرداخته میشود به رشطیکه شام یک تصدیق داکرت 

داشته باشید. اگر کودک تان در جریان بودن در کمپ 

تابستانی کودکان مریض شد، فیس مدت مریض بودن او 

برای تان واپس پرداخته میشود به رشطیکه شام یک تصدیق 

داکرت داشته باشید.

اگر کودک تان به کدام علت دیگر به غیر از مریضی کمپ 

تابستانی کودکان را قبل از مدت ختم آن ترک منود یا او به 

خانه فرستاده شد، هیچ کدام پول برای تان واپس پرداخته 

منیشود.

تخفیف خواهر و برادر
 برای خواهران و برادران یک خانواده که به کمپ تابستانی 

کودکان میروند، اعتبار دارد. اگر خواهران و برادران به 

آدرسهای مختلف ثبت احوال نفوس هستند، بسیار مهم 

است که یک رسپرست مشرتک برای همه کودکان درخواستی 

مناید.

زیادتر بخوانید
  شام میتوانید معلومات بیشرت ung.stockholm/kolloدر 

در مورد مسکن، اوقات غذا خوردن، مقررات نظم و غیره را 

بخوانید. 

مرصف/ روزعاید ماهانه

۴کودک۳کودک۲کودک ۱کودک مجموع عایدات ماهانه خانوار )قبل از پرداخت مالیه( 

 0– 20 0000000

20 001 – 30 000120967248

30 001 – 42 000250200150100

42 001 – 52 000350270200140

52 001 –370285210150

مثال فیس:
مجموع عایدات ماهانه ۱۸۰۰۰، دو کودک در طول ۱۴ روز

2x0x14=0 kr 

مجمو ع عایدات ماهانه ۲۳۰۰۰ کرون، ۲ کودک در طول ۱۴ روز:

x 96 x 14 = 2 688 kr 2 

 :مجموع عایدات ماهانه ۴۶۰۰۰ کرون، ۱ کودک در طول ۱۰ روز:
 1 x 350 x 10 = 3 500 kr

اگر کودک تان به کمک اضافی در کمپ رضورت دارد، در این صورت شام 

( با ایمیلKontaktcenterباید با مرکز متاس)

kollo@stockholm.seمتاس بگیرید.508 00 508-08 یا تیلفون  
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ما در اینجا موقعیت داریم

در اینجا شام میتوانید ببینید ک ه ۳۲ کمپ تابستانی امسال در کجا موقعیت دارند. 

توضیحات بیشرت، در صفحه کمپ تابستانی مربوط در این کیتالک موجود است. در 

 کمپ تابستانی موقعیت دارند.۳۲Barnens ö ، بارنینس او

در صفحات وسطی همه چیز در مورد سن، اوقات و تخصص برای همه کمپ ها 

موجود است.

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

آیا سینام در هوای آزاد را امتحان کرده اید یا دیسکو در هوای آزاد 

داشتید؟

آکا یک کمپ تابستانی کودکان با ماجراها به حد اعلی میباشد. در 

اینجا شام امکان امتحان منودن هر نوع فعالیتهای رسیع را خواهید 

داشت، مثال لینهای ریسامنی آویزان، راندن کشتی بانان دنبال 

سکوتر آبی، باال رفنت در بلندی، ساخنت َکلَک، پاروزدن قایق پارویی 

باریک، پیاده روی با خواب منودن در بیرون. یا خیز زدن به جهیل 

  و آب بازی طرف فرش جست وخیزbadbryggaاز پل داخل در آب

vattenstudsmattor برای اینکه بعد از آن با دوستان خود زیر  

آفتاب دراز کشیده و اسرتاحت منود.

یک اشرتاک کننده بیان میکند: 

"من هرگز فکر منیکردم که در آنقدر ماجراها و وحدت زیاد اشرتاک 

منایم.  این یک خاطره در طول زندگی است." 

شام میتوانید در برنامه ریزی روزها در آکا اشرتاک منایید. ما با 

هم یکجا ماجرای زندگی تانرا بوجود می آوریم، مملو از خاطرات 

جالب، دوستان جدید، خاطرات خوب و خنده ی زیاد!

AKKA ADVENTURE CAMP

برای شاگردان صنوف 3 الی 6سالهای مکتب

50 جایتعداد

مسکن
خیمه های بزرگ برای کمپ با چپرکت ها یا )معلومات زیادتر

را در صفحه انرتنیتی بخوانید(

دوره ها

 6/14 – 6/25 12 روز
14 روز  7/9 – 6/26 

 7/10 – 7/23 14 روز

 7/24 – 8/6 14 روز

8/7 – 8/20 14 روز

متاس

Joel Fänge

Kollolinjen 08-652 52 92

info@kollosommar.se

www.kollosommar.se

ترتیب دهنده
Utepedagogik Sverige AB

رشکت سهامی تعلیم و تربیه بیرونی

جای

 کیلومرت ۳۰۰  موقعیت دارد، تقریبا Värmlandدر ویرمالند

از استوکهومل.  کمپ تابستانی کودکان در یک شبه جزیره 

موقعیت دارد و دارای چندین جای آب بازی با پل داخل در آب 

و فرش جست وخیز در آب میباشد.

ماجراجویی نوجوانان  کمپ 
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Assöbacken
Barnens ö

وعده شوخی و مزاق کردن در آسیوباکین داده میشود. کمپی که 

در آن هر چیز را تجربه خواهید کرد، از بازی های جالب تا بازی و 

آب بازی. در این جا هر روز یک ماجرا است!

شاید خودت از طرف یک عالقمند آهنگ ها بیدار شوی که خودت 

را به دیسکو در ساحل میربد، شاید خودت در بین جستجوی گنج 

قرار بگیری یا اشباح مهربان کمپ، گیرد و گیردا از خودت بازدید 

منایند. در آس او باکین هر چیز ممکن است!

ما هر شب قهوه را آماده منوده و بعدأ باهم جمع شده و قصه 

ها را میخوانیم، به یک کتاب صوتی گوش گرفته و بعضی اوقات 

خودت امکان ایرنا داری که در مورد آنچه کنجکاو هستی سوال 

منایی. در طول شب همیشه یک راهنامی مصئون در خانه ها 

(  fadderمیباشد و در طول روز اول برایت یک پدر تعمیدی)

تعیین میگردد که یک کمی مراقبت زیادتر از خودت و هم اطاقی 

هایت، را به عهده دارد.

ASSÖBACKEN

برای شاگردان صنوف 1 الی 3سالهای مکتب

40 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

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

متاس

08-508 439 00 

kollo@stbd.se 

www.barnenso.se 

assobacken_kollo

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.

کوچک کودکان  برای  تابستانی  کمپ 
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Backis
Barnens ö

 ، هر روز به نوبت با فعالیتهای بزرگ و اسرتاحت Backisدر باکیس

خوش آیند میگذرد. در اینجا میتوانید آب بازی، پارو زنی یا رفنت 

به تخته روی آب، را انجام دهید، چون ما دارای ساحل شخصی 

خودمان که فقط چند قدم فاصله دارد، هستیم.

یک روز ما به کوویکین زیبا به چکر میرویم، و با نزدیکی تاریکی 

به کمپ بر میگردیم و در آنجا چکر بیرون شبانه را ادامه میدهیم.  

همچنان ما یک چیزی که وقت پدر تعمیدی نام دارد، را داریم. 

آن وقت، خودت و هم اطاقی هایت کدام چیز خاصی را با پدر 

تعمیدی رهنام تان انجام میدهید، چرا کدام چیزی را نپخت، به 

چکر نرفت یا فیلم را متاشا ننمود.

ما رهنامها عالقمندی و تجارب مختلف را داریم، بعضی ها در 

فوتبال الیق هستند، دیگران هرنمند هستند و عده ای هر آنچه با 

آب ارتباط دارد، را دوست دارند. چیز مشرتک همه این است که ما 

متخصص هستیم برای اینکه کمپ را دیگر هم جالب تر مناییم.

BACKIS  

برای شاگردان صنوف 6 الی 3سالهای مکتب

45 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/25 12 روز

6/28 – 7/9 12 روز 

7/12 – 7/23 12 روز 

7/26 – 8/6 12 روز 

8/9 – 8/20 12 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

backiskollo

ترتیب دهنده  
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

۱۱۰ کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت  موقعیت دارد. 

دارد.

KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 
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Bergängen 
Barnens ö

این کمپی است که یک رسکس بی نظیر کمپ را سازمان میدهد، 

مهامنان هیجان آور به اینجا می آیند و خودت میتوانی در 

فعالیتهای جالب اشرتاک منایی. 

در بیری اینگین فضا مملو از شوخی و مزاق می باشد. برعالوه 

فعالیتهای عادی کمپی مثل آب بازی، رسگرمی، اسرتاحت در 

ساحل، قایق رانی و چکر در هوای آزاد، مهامنان جالب زیاد از 

این کمپ بازدید میکنند. این میتواند هاری پوتر باشد که به 

اینجا رس بزند، یا کسی از سیاره های دیگر یا حتی موتر شیرینی 

باب. بعضی اوقات بازدید کنندگان به یکدیگر چلینچ داده و 

آنوقت واقعأ عجیب و غریب میگردد.

رهنامهای بیری اینگین به کارکردن با کودکان کوچک عادت 

دارند. آنها توجه زیاد به این میکنند که همه مورد توجه قرار 

گیرند. به همین دلیل آنها در وقت جلسه های شبانه مواظب 

این هستند که در صحبت در مورد آنچه جالبی که در طول روز 

رخ داده بود، نوبت مراعات گردد.

کوچک کودکان  برای  تابستانی  کمپ 

BERGÄNGEN 

برای شاگردان صنوف 1 الی 3سالهای مکتب

35 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

 6/14 – 6/21 8 روز

 6/24 – 7/1 8 روز

 7/4 – 7/11 8 روز

 7/14 – 7/21 8 روز
 7/24 – 7/31 8 روز
 8/3 – 8/10 8 روز
8/13 – 8/20 8 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

bergangenkollo

ترتیب دهنده  
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.
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Björkbacken 
Barnens ö

عالی برای کسانی که رسگرمی، پوشیدن لباسهای گوناگون و بازی کردن را دوست 

دارند. روزها مملو از فعالیتهای هیجان آور از صبح تا شب می باشند. 

اینجا رخ میدهد که رهنامها در لباس باملاسکه که به کمک ما رضورت دارند، 

می آیند، برای اینکه یک گنج را پیدا مناییم، دزدی شیرینی باب را بررسی مناییم 

یا یک کیک کمپ را بپزیم. در این صورت ما طبعأ کمک میکنیم در این کمپ 

یک کارگاه هرنی وجود دارد که مملو از رسگرمی بوده و برای خالقیت باز است.

نزد ما در بیورک باکین مهم است که همه یک کسی را داشته باشد که به او 

مراجعه منایند، شاید خودت پشت خانه دق آورده ای یا برای تنظیم شوخی 

دیوانه وار به کمک رضورت داری. به همین دلیل برای متام کودکان یک پدر 

تعمیدی تعیین میشود که پدر تعمیدی هم اطاقی او نیز میباشد. ما رهنامها 

تجربه بزرگ از کار با کودکان کوچک، را داریم. 

BJÖRKBACKEN

برای شاگردان صنوف 1 الی 3سالهای مکتب

35 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

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

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

bjorkbackenskollo

ترتیب دهنده 
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.

کوچک کودکان  برای  تابستانی  کمپ 
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Djuprämmen 
Värmland

به یوپ ریمین بیایید، یک کمپ تابستانی برای نوجوانان مملو از فعالیتهای 

ناگهانی و رسیع. 

یوپ ریمین واتر کمپ در پهلوی یک جهیل شفاف شیشه مانند موقعیت 

دارد.  ما اینجا فعالیتهای مثل رفنت در کشتی بانان دنبال سکوتر آبی، پاروزدن 

لَک، خیز زدن به جهیل از  قایق پارویی باریک، باال رفنت در بلندی، ساخنت کَ

فرش جست وخیز، را انجام میدهیم. طبعأ وقت این وجود دارد که زیر آفتاب 

دراز کشیده و در غامک اسرتاحت منود.  چه خواهند گفت در مورد اسرتاحت 

/dj-skolaدر پهلوی حامم سونای خلیج، کورس دی.جی. استودیوی موسیقی

musicstudio،مسابقات فوتبال، هنگر گیمس ، catch the flag ،گالدیاتورها  

دیسکو، جنگ آبی، بازی پینگ پانگ و والیبال و بسیار چیزهای دیگر؟ شام 

اشرتاک منوده و تصمیم میگیرید. ما باهم یکجا یک تابستان عالی را ترتیب 

میدهیم که مملو از خاطرات ناگهانی، دوستان جدید، خاطره های خوب و 

خنده های زیاد میباشد!

یک نوجوان قصه میکند: "یک دوست از من پرسید که در یوپ ریمین چطور 

بود.  من جواب دادم، برو آنجا در سال آینده، آنرا خواهی دید، ایرنا باید تجربه 

منود.  ما بهرتین تابستان را در زندگی خود داشتیم."

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

DJUPRÄMMEN  WATER CAMP UNGDOM 

برای شاگردان صنوف6  الی 9سالهای مکتب

50 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

 6/14 – 6/25 12 روز
 6/26 – 9/7 14 روز
 7/10 – 7/23 14 روز
 7/24 – 8/6 14 روز
8/7 – 8/20 14 روز

متاس

Joel Fänge

Kollolinjen 08-652 52 92

info@kollosommar.se

www.kollosommar.se

ترتیب دهنده
Utepedagogik Sverige AB

رشکت سهامی تعلیم و تربیه بیرونی

جای

300 کیلومرت   موقعیت دارد، تقریبا Värmlandدر ویرمالند

از استوکهومل. این کمپ در یک شبه جزیره موقعیت داشته و 

دارای چندین جاهای آب بازی با پل در آب و فرشهای جست و 

خیز و همچنان حامم سونای جهیلی شخصی میباشد.
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Ellen och Constantia  
Stockholms skärgård

 کمپ تابستانی جست و خیز در کشتی ایلین و کونستانسیا، یک ماجراجویی-  

تابستانی فوق العاده برای کودکان بین ۱۰ الی ۱۶ سال میباشد. 

ما در داخل کشتی، زندگی میکنیم، خواب میکنیم و همچنان غذا تهیه 

میکنیم. اینکه ما باید کجا برویم با هوا و باد تعلق دارد، جاهای جدید 

همیشه کشف میشوند. در طول روز ما کشتی رانی میکنیم و نزدیک شام 

در یکی از بندرهای طبعی مجموع الجزایر لنگر می اندازیم.  شام آب بازی، 

کباب، بازی ها و بسیار چیزهای دیگر جالب  خواهید داشت. بعضی اوقات 

کشتی ها یکجا برای دزدی دریایی، بازی یا کباب کردن با کودکان دیگر، حرکت 

میکنند.

در کمپ برای کودکان یا نوجوانان حتمی نیست که شام تجربه کشتی رانی را 

داشته باشید، همه چیز را در کشتی خواهید آموخت.  اگر خودت در گذشته 

اینجا بودی و میخواهی کشتی رانی منوده و زیادتر یاد بگیری، در این صورت 

  را انتخاب منود.  fortsättningskollotباید کمپ ادامه دادن 

در آب و هوای خوب، ما داخل بحر شده و آنجا کشتی رانی میکنیم. 

آیا آماده ماجراهای تابستانی در بحیره هستید؟

رشایط: باید بتوانید اقال ۲۰۰ مرت آب بازی منایید.

ELLENCONSTANTIA          

برای شاگردان صنوف3 الی 9 مکتب )در پایین ببینید(سالهای مکتب

از 24 الی27  جایتعداد

مسکن
شام در داخل کشتی، زندگی میکنید، خواب میکنید و همچنان غذا تهیه 

میکنید

دوره ها

کمپ کودکان صنوف از 3 الی 

6.,21/6-14  8 روز

کمپ ادامه دادن صنوف از 6 الی 

9.,11/7-28/6  14 روز

کمپ نوجوانان صنوف از 5 الی9 

،5/8-24/7  13 روز 

کمپ کودکان صنوف از 3 الی6 , 

15/8-8  8 روز

کمپ کودکان صنوف از 3 الی 

6.,21/6-14  8 روز

کمپ نوجوانان صنوف از9- 5  

16/8-5  12 روز

متاس

kollo@syellen.se

www.syellen.se

segelfartyget.ellen

بنیاد س /ی ایلینترتیب دهنده

مجموع الجزایر استوکهوملجای

SEGLARKOLLO
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Granbo Teater 
Barnens ö

آیا به تیاتر، رقص یا نواخنت موسیقی کنجکاو هستی و آیا میخواهی ایستادن 

در صحنه را در تابستان امتحان کنی؟ در این صورت کمپ تیاتر گرانبو برای 

تان عالی است! 

این حتمی نیست که خودت در گذشته در صحنه ایستاد شده باشی، ما هم 

را خوش آمدید میگوییم! در اینجا شام فعالیت های کالسیک کمپ های 

تابستانی را تجربه خواهید منود، طور مثال چکر بوسیله کشتی به یک جزیره 

جادویی در مجمع الجزایر، دیسکو و آب بازی. همزمان بازی منودن نقش، 

رقص، آواز خواندن و نواخنت آله موسیقی در یک گروه، را امتحان خواهید کرد. 

ما یک منایشنامه را سازمان میدهیم که بعدا آنرا به متاشاچیان نشان خواهیم 

داد، با همه چیزهایی که این در برد دارد  -آرایش، لباس و چک چک های 

زیاد! یک انگیزه ادرینالین واقعی!

ما راهنام های گرانبو، هرنمندان، رقاصان، موسیقی دانان و معلمین مسلکی 

هستیم که کمپ تابستانی را دوست دارند. 

ما چشم براه بوجود آوردن منایشنامه های خیالپردازانه همراه با شام 

میباشیم!

TEATERKOLLO

GRANBO TEATER

برای شاگردان صنوف 6 الی9 مکتب سالهای مکتب

40 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/27 14 روز

7/1 – 7/14 14 روز

7/18 – 7/31 14 روز

8/4 – 8/17 14 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

granbokollo

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت  موقعیت دارد. 

دارد.

                          ELLENCONSTANTIA          

برای شاگردان صنوف3 الی 9 مکتب )در پایین ببینید(سالهای مکتب

از 24 الی27  جایتعداد

مسکن
شام در داخل کشتی، زندگی میکنید، خواب میکنید و همچنان غذا تهیه 

میکنید

دوره ها

کمپ کودکان صنوف از 3 الی 

8 روز 14-21/6,.6

کمپ ادامه دادن صنوف از 6 الی 

14 روز 28/6-11/7,.9

کمپ نوجوانان صنوف از 5 الی9

13 روز  24/7-5/8،

 , الی6 کمپ کودکان صنوف از 3

روز 8 8-15/8

کمپ کودکان صنوف از 3 الی 

8 روز 14-21/6,.6

5 کمپ نوجوانان صنوف از9-

12 روز 5-16/8

متاس

kollo@syellen.se

www.syellen.se

segelfartyget.ellen

بنیاد س /ی ایلینترتیب دهنده

مجموع الجزایر استوکهوملجای
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Granliden 
Barnens ö

در گران لیندین شوخی های کودکانه بسیار زیاد است. در اینجا 

خودت هر روز بوسیله شوخی ها، رهنامها با لباس پوشیدن مختلف 

و بازدیدهای هیجان آورد، تحت تعجب قرار میگیری.

رهنامها متخصص بوجود آوردن فعالیتهای جالب بوده و همیشه 

کدام چیز جالب را روی دست دارند. در گران لیندین بازی های بزرگ 

مثل گولد روش و فونگارنا په فورت، و خوشگذرانی کوچک مثل 

رسگرمی ها، آب بازی و ماهی گیری سازمان می یابند. این یک حباب 

دلچسپ کمپ تابستانی است مملو از روحیه مشرتک و امکانات. ما 

با هم یکجا خاطره متام زندگی را بوجود می آوریم.

ما راهنامها را میتوان کمی عجیب ترسیم منود، اما همزمان ما بسیار 

مصون و دارای تجارب زیاد کمپ تابستانی می باشیم. ما تضمینأ 

سعی میکنیم که دوره کمپ تابستانی تان واقعأ خوب باشد. 

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

GRANLIDEN

برای شاگردان صنوف 3 الی 6سالهای مکتب

44 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/25 12 روز

6/28 – 7/9 12 روز 

7/12 – 7/23 12 روز 

7/26 – 8/6 12 روز 

8/9 – 8/20 12 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

granlidenskollo

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.
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Granvik 
Barnens ö

 اگر برای یادگرفنت ساخنت فیلم کنجکاو هستید، گرانویک واقعأ 

یک کمپ برای شام میباشد!

اینجا امکان امتحان کردن نوشنت سناریو، دایرکت کردن، نقش 

بازی کردن، تدوین کردن، عالوه منودن تصویر و صدا، را دارید 

طوری که تولید فیلم به شکل واقعأ مسلکی احساس گردد. 

در وقت آمدن به کمپ، خودت مکلف نیستی که کدام چیز را 

بتوانی، ما همی چیز برای خالقیت، را برایت یاد می دهیم. 

طبعا شام فعالیتهای دیگر گرانویک را تجربه خواهید منود، مثل 

بازی آبی، آب بازی با لباس، چکر به بیرون و رسگرمی های جالب 

دیگر. روزها در گرانویک از بیدار منودن جالب رشوع و هر شب 

آهنگ کمپ ما خوانده میشود.  

ما رهنامهای گرانویک، بازی کردن و بوجود آوردن دنیاهای 

جادویی که میتوانید آنرا تجربه منایید، را دوست داریم. همه 

ما تجربه فیلم را داریم و چند نفر از ما این کار را طور مسلکی 

انجام میدهند.

FILMKOLLO

 GRANVIK FILM 

برای شاگردان صنوف5  الی8 مکتب سالهای مکتب

44 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/25 12 روز

6/28 – 7/9 12 روز 

7/12 – 7/23 12 روز 

7/26 – 8/6 12 روز 

8/9 – 8/20 12 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

granvikfilmkollo

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.
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Granö gård
Barnens ö

اگر از ایستادن در صحنه در شکم تان قتقتک پیدا میشود و میخواهید در 

مورد شو، رقص، آهنگ و تیاتر زیادتر بدانید، باید کمپ گران او گورد را 

انتخاب کنید. 

برعالوه رسگرمی های جالب در صحنه، شام میتوانید بازی ها و فعالیتهای 

کالسیک دیگر کمپ گران او گورد را تجربه منایید. به همین خاطر یک روز 

میتواند حاوی بازی های هیجان انگیز و با رسعت مثل شکار اجنه و توقف 

برای رقص و همچنان رسگرمی های آرام، صحنه و اسرتاحت در ساحل با آب 

بازی های زیاد!

رهنامهای گران او گورد معلمین با تجربه تیاتر، رقص و موسیقی هستند 

که تالش دارند روزهای تانرا در این کمپ به بهرتین روزهای تابستانی تبدیل 

کنند.

GRANÖ GÅRD SCEN

برای شاگردان صنوف 3 الی 6سالهای مکتب

 45 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/27 14 روز

7/1 – 7/14 14 روز

7/18 – 7/31 14 روز

8/4 – 8/17 14 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

گرانو گارد

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.

SCENKOLLO
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Ivarsudde 
Vätö – Stockholm skärgård

کمپ ایوارش اودی مربوط به بنیاد بیرکا گوردین ایوارش اودی  یک جایی 

میباشد که بحر، آفتاب و مهتاب در آنجا تعیین کننده میباشد!

با موقعیت داشنت بحر پهلوی کلکین، آب بازی، کشتی بادی راندن، کشتی 

پارویی راندن و ماهی گیری از جمله فعالیتهای عادی روزمره میباشند. بعد 

  در جنگل، ما خود را قبل از خوردن catch the flagاز یک روز جنگ آبی و

ساندویچ شبانه در حامم سونا با آتش چوب گرم میکنیم.  منتظر ابداع های 

دیوانه وار، رسگرم کننده و هیجان آور راهنامیان باتجربه کمپ "ایوارش" باشید!

 دیسکو، گالدیاتورهای صابونی، مسابقه کشتی رانی و زندانیان در ایوارش از 

جمله فعالیتهای ما میباشند. همچنان در ایوارش اودی میتواند مسابقه کیک 

پزی، مسابقه پیگ پانگ و روز سپا شامل پروگرام روزانه باشد. یک نقطه اوج 

ای است که ما به طرف جزیره چکر و شب گذراندن پارو میزنیم برای اینکه به 

مجموع الجزایر بسیار نزدیک شده و زیر ستاره ها بخوابیم. قبل از اینکه این 

دوره متام شود امکان دارد که کدام شبح در جنگل در کمین نشسته باشد.... 

 به دوستی های جدید و خاطرات عالی در ایوارش اودی آمادگی بگیر!

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

IVARSUDDE

برای شاگردان صنوف 1 الی9  مکتب )در پایین ببینید(سالهای مکتب

از 44 الی 46 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

برای شاگردان صنوف 3 الی 9 مکتب 

6/14 – 6/27 14 روز

7/29 – 8/11 14 روز

برای شاگردان صنوف 6 الی9   مکتب

6/29 – 7/12 14 روز

7/14 – 7/27 14 روز

برای شاگردان صنوف 1 الی 6 

8/13 – 8/20 8 روز

متاس

kollo@birkagarden.se

www.birkagarden.se

ivarsuddekollo

بنیاد بیرکا گوردین ترتیب دهنده

جای
90 کیلومرت از استوکهومل در پهلوی لید او فییردین در وی او در 

شامل رشق نور تیلیی 
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Lina och Lova   
Stockholms Skärgård

در این کمپ کشتی رانی بادبانی همه کشتی رانی، و همه چیز در 

ارتباط با بودن در یک کشتی، را یاد میگیرند. در این جا شام هم ماجرا 

ها و هم لذت بردن را بدست می آورید!

ما در داخل کشتی های بادبانی کوچک شیپهوملس گوردین، لینا و 

لووا زندگی میکنیم. همه میتوانند راندن کشتی بادبانی را یاد بگیرند 

و کسانی که میخواهند میتوانند در اداره، راه یافنت و گره زدن کمک 

منایند. ما تقریبا نصف روز کشتی رانی میکنیم و وقتی که ما احساس 

آمادگی بکنیم ما یک بندر طبعی را جستجو منوده و در آنجا کشتی 

کوچک لنگر می اندازد.

وقتی که ما کشتی رانی منی کنیم ما فعالیتهای جالب را پیدا میکنیم. 

ما آب بازی، کباب کردن، بازی کردن، دیسکو ترتیب دادن، کیک پزی و 

چیزهای جالب دیگر مثل باال رفنت به تیر اصلی، خیز از لبه کشتی، و 

پاروزدن کشتی کوچک، را انجام میدهیم. 

در اواخر وقت در کمپ تابستانی، در صورت هوای خوب ما یک شب 

مکمل کشتی رانی میکنیم.  گروپ های کوچک جایی که نوجوانان و 

رهنامها یکجا زندگی میکنند بسیار خوش آیند می باشند. 

رشایط: باید بتوانید اقال ۲۰۰ مرت آب بازی منایید.

SEGLARKOLLO

LINA OCH LOVA SEGLARKOLLO

برای شاگردان صنوف 5 الی 9 مکتب سالهای مکتب

17 جایتعداد

شام داخل کشتی زندگی میکنیدمسکن

دوره ها

6/13-6/25 13 روز

6/27-7/9 13 روز 

7/11-7/24 14 روز

7/26-8/7 13 روز

8/9-8/20 12 روز

متاس

08-684 252 05

0707 83 83 53

segling@skeppsholmsgarden.se

skeppsholmsgarden.se

skeppsholmsgarden

انجمن شیپهوملس گوردینترتیب دهنده  

جای
مجموع الجزایر استوکهومل )ما از طریق شیپهوملین هم میرویم

و هم  به خانه بر میگردیم(
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Lindängen
Barnens ö

در لینداینگین شام یک کمپ تابستانی عالی را تجربه میکنید، با 

پاروزنی، رسگرمی و آب بازی.

در اینجا روزها جادویی بوده و ساعت تیری های آبی و ماجراجویی 

را ارایه میکنند. آب بازی، پاروزنی و رسگرمی جای فعالیتهای بزرگ و 

شوخی ها را میگیرد. در این کمپ میتوانید یک میز پیگ پانگ را پیدا 

منوده و در ریپان آله موسیقی را بنوازید. طبعأ لباسهای باملاسکه برای 

کسانی که میخواهند کمپ را به دنیاهای جادویی بربند، نیز وجود 

دارند. 

در لیداینگین همیشه جای و تجربه کردن برای همه وجود دارد.

 ما رهنامها افراد مهربان و شوخ بوده و همیشه سعی میکنیم که همه 

خوش باشند. ما چشم به راه این هستیم که همراه با شام خاطرات 

خوب تابستانی را خلق مناییم. 

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

LINDÄNGEN 

برای شاگردان صنوف 3 الی 6سالهای مکتب

30 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/27 14 روز

7/1 – 7/14 14 روز 

7/18 – 7/31 14 روز 

8/4 – 8/17 14 روز 

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

lindangenskollo

ترتیب دهنده  
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.
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۳۲۲۰نی اتبساتمپ ک

اگست  یوالج ونج

۳۳هفته ۲۳هفته ۳۱هفته ۳۰هفته ۹۲هفته ۸۲هفته ۲۷هفته ۶۲هفته ۵۲هفته ۴۲هفته

ا ه دوره   –  ۲۰۲۳ کمپ تابستانی 

ب صفحهتعداد روزهاسالهای مکت

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

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

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

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

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

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

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

Constantia 14-21/6 5-16/8 

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

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

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

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

 Ivars udde1-9 8-14 27/6 – 14/6 12/7 – 29/6 27/7 – 14/7 11/8 – 29/7 20/8 – 13/8 17ا 

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

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

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

Rånö seglarläger 6-9 14 19/6-2/7 17/7 – 4/7 2/8 – 20/7 17/8 – 4/8 23 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در پارک اودین شام در چیزهای افسانوی اشرتاک میکنید، با پری 

مالقات کنید و ماجرای مرموز را حل کنید.

برعالوه یک روز افسانوی مملو از رسعت با سانتا کالوس ها، 

جنیات و دزدان دریایی، یک دوره مملو از فعالیتهای دسته 

جمعی خوش آیند نیز خواهید داشت.  اگر فکر میکنید که 

کشتی رانی با پارو، دمیدن بزرگرتین حباب صابونی جهان، اجرا 

کردن نقش زندانیان در باغ، بیرون رفنت و شب را در بیرون 

تیرکردن، و نجات دادن باغ از دست رئیسان در وقت مافیا، جالب 

است  -در این صورت نزد ما به پارک اودین بیایید!

رهنامها در پارک اودین خیال های عالی را دارند. آنها چشم به 

راه این هستند که همراه با شام بهرتین روزهای تابستانی را 

خلق منایند.

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

PARKUDDEN 

برای شاگردان صنوف ۳ الی ۶سالهای مکتب

40 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/23 10 روز

6/26 – 7/5 10 روز 

10 روز 
 

7/16 – 7/7

7/19 – 7/28 10 روز 

7/31 – 8/9 10 روز

8/11 – 8/20 10 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

parkudden_kollo

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت  موقعیت دارد. 

دارد.
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Rånö seglarläger
Stockholms skärgård

روزها در کمپ رون او سیگالر لیگیر مملو از راندن کشتی های بادبانی، 

آفتاب، آب بازی و فعالیتهای دلچسپ دیگر میباشند. 

در اینجا متام چیزهای که یک کمپ کالسیک میتواند ارایه مناید، موجود است، 

اما رشته اساسی ما راندن کشتی بادبانی میباشد.  فرق ندارد که آدم کشتی 

ران با تجربه باشد یا تازه رشوع میکند.

در رون او شام میتوانید هم کشتی کوچک و هم بزرگ را برانید.  همچنان 

شام امکان این را خواهید داشت که بادسواری کردن روی آب به  کمک نوعی 

تخته  اسکی بادبان  دار را امتحان کنید. بعد از دو هفته شام میتوانید کشتی 

رانی کشتی بادبان دار را بکنید. این در طول متام زندگی تان با شام باقی 

میامند. 

نزد ما، اوضاع مصئون و خوش میباشد. خودت میتوانی تنها بیایی یا با بهرتین 

دوست خود، بعد از چند روز با همه معرفی خواهید شد. 

یک دخرت چنین مینویسد: " در رون او یک روحیه مشرتک با متام کودکان و 

همچنان متام راهنامها احساس میشود. وحدت، باورنکرنی است!" 

رشایط: شام باید اقال ۱۰۰ مرت آب بازی بتوانید. 

RÅNÖ SEGLARLÄGER

برای شاگردان صنوف 6 الی 9سالهای مکتب

 28جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

 6/19 – 7/2 14 روز 

 7/4 – 7/17 14 روز

 7/20 – 8/2 14 روز

8/4 – 8/17 14 روز

متاس

Rikard Lindholm 070-723 12 80

info@ranoseglarlager.nu

www.ranoseglarlager.nu

ranoseglarlager

Rånö Seglarläger

رشکت سهامی ارباسیاترتیب دهنده

جای

در جزیره رون او در مجموع الجزایر جنوبی استوکهومل 

موقعیت دارد، نزدیک نینیسهامن. ما دارای زمین وسیع با 

منجمله میدان فوتبال و بندر برای کشتی ها و آب بازی، 

میباشیم.

SEGLARKOLLO
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Shamrock
Stockholms skärgård

 ، شام Skeppsholmsgårdenبه داخل کشتی بادبانی شیپسهوملس گوردن

وقتیکه ما بادبانها را باز منوده و کشتی   خوش آمدید. .Shamrockروک

 تن به کمک باد رسعت میگیرد، همه میتوانند کمک منایند.۱۶۰

قبل از اینکه ما در یک خلیج یا یک بندر طبعی لنگر بیندازیم، ما به آن 

سمت کشتی رانی میکنیم که باد ما را آنجا میربد.

اگر ما کشتی رانی منیکنیم، ما آب بازی میکنیم، بازی های جالب را 

ابداع میکنیم و جزایریکه ما به آن آمده ایم، را مطالعه مینامیم. آیا 

کدام فانوس، غرفه، چراگاه گوسفند، بیشه میوه حبه  ای یا میدان فوتبال 

وجود دارد؟ در جزایریکه چیزهای زیاد برای مطالعه کردن باشند، ما یک 

روز اظافی در آنجا میامنیم، قبل از اینکه کشتی رانی را ادامه بدهیم. در 

جریان بودن در کمپ، ما سینام و دیسکو را سازمان میدهیم. مسابقه 

  و کشتی رانی در شب هم از جمله kamp-5کیک پزی، بازی فیم کامپ

فعالیتهای مهم میباشند، طبعا برعالوه همه دوستان جدید. به نظر تان 

این دلچسپ است؟ به شام روک درخواستی بدهید! 

رشایط: باید بتوانید اقال ۲۰۰ مرت آب بازی منایید.

SEGLARKOLLO

SHAMROCK SEGLARKOLLO

برای شاگردان صنوف 5 الی 9 مکتب سالهای مکتب

26 جایتعداد

شام در داخل کشتی شام روک زندگی میکنید.مسکن

دوره ها

6/13 – 6/26 14 روز

6/28 – 7/10 13 روز 

8/11 – 8/20 10 روز 

متاس

08-684 252 05

0707 83 83 53

segling@skeppsholmsgarden.se

skeppsholmsgarden.se

skeppsholmsgarden

انجمن شیپهوملس گوردینترتیب دهنده

جای
مجموع الجزایر استوکهومل )ما از طریق شیپهوملین هم میرویم

و هم  به خانه بر میگردیم(
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Solgården 
Barnens ö

اگر حل منودن معام ها را به اندازه بازی های رسیع و ماجراهای 

هیجان انگیز دوست دارید  -به کمپ سولگوردین بیایید!

اکرث اوقات شخصیت های عجیب به این کمپ هجوم می آورند و 

بعضی اوقات با هم یکجا حرکت میکنیم، در پیدا کردن یک رهنام 

که اختتاف شده است با یکدیگر کمک میکنیم. در یکی از روزها 

از طریق جنگل به طرف آب میرویم جایی که آب بازی، کباب 

ساسیچ و بازی مافیا دور آتش را انجام میدهیم یا فقط از شنیدن 

موسیقی لذت می بریم. 

در سولگوردین هیچ روز مشابه روز دیگر نیست، و رهنامها متام 

سعی خود را میکنند برای اینکه وقت تان در کمپ تابستانی 

واقعأ جادویی باشد! 

ما خوش آیند، شوخ و اکرث اوقات پوشیده به لباسهای مختلف می 

باشیم!

SOLGÅRDEN

برای شاگردان صنوف 4 الی 7 مکتبسالهای مکتب

50 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/27 14 روز

14 روز   7/14 – 7/1

7/18 – 7/31 14 روز 

8/4 – 8/17 14 روز 

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

solgardenskollo

ترتیب دهنده  
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.
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Solvik
Barnens ö

متام کسانی که به سولویک می آیند، در ماجراهای هیجان انگیز در 

طبعیت اشرتاک مینامیند، اگر راه لینی بلند را در گذشته تجربه نکرده 

اید این جای برای شام ست. 

در سول ویک شام جزیره کودکان را از کریوسوس کرومپ در اطاق 

اسکاپ ما نجات خواهید داد، و راه لینی بلند باالی درخت را برانید. 

شام در طبعیت وقت گذرانی منوده جایی که ما آتش کمپ، ماهی 

گیری و رسگرمی های خوش آیند دیگر در بیرون، را ترتیب میدهیم.  

بین ماجراها، وقت برای فعالیتهای کالسیک کمپ تابستانی نیز وجود 

دارد. ما آب بازی منوده، در ساحل اسرتاحت میکنیم و دیسکوی حامسی 

را داریم. ما رسگرمی های خوش آیند و فوتبال را ترتیب میدهیم. این 

یک مخلوط جادویی ماجراها و کمپ تابستانی میباشد!

ما رهنامها در سولویک ماجرا جویان حقیقی، توامنند و مصئون بوده و 

شوخی کردن را دوست داریم! 

ÄVENTYRSKOLLO

SOLVIK EXPEDITION

برای شاگردان صنوف ۴ الی ۶ مکتبسالهای مکتب

50 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

 6/14 – 6/25 12 روز
 6/28 – 7/9 12 روز
 7/12 – 7/23 12 روز
 7/26 – 8/6 12 روز
8/9 – 8/20 12 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

solvikexpedition

ترتیب دهنده  
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.
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Starrbäcken
Barnens ö

اگر اشتیاق به پیدا کردن دوستان جدید، اسرتاحت خوب و اشرتاک در 

فعالیتهای بزرگ دارید  -به کمپ تابستانی جالب ستاربیکین بیایید! 

ما تالش میکنیم که این کمپ را یک محل برای همه بسازیم. 

و به همین دلیل همیشه به شوخی کردن تشویق میکنیم که این میتواند 

یک عنعنه جدید گردد. شام فعالیتهای بزرگ کمپ تابستانی، بازی های نقش 

ایفا کردن و بازی های آبی، را تجربه خواهید منود! ما آب بازی، کشتی رانی با 

پارو و چکر در بیرون، را میکنیم و طبعا ما دیسکو هم داریم. برای کسانی 

که عالقمندی به آشپزی دارند، امکان کمک به آشپز در آشپزخانه وجود دارد -  

شاید یک غذای لذیذ فرعی را تهیه و دیگران را به خوردن آن دعوت منود؟

ما رهنامها عالقه بسیار زیاد به بوجود آوردن یک تابستان فراموش نشدنی 

برای شام و دوستان کمپ تان، داریم!

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

STARRBÄCKEN 

برای شاگردان صنوف 7 الی 9 مکتبسالهای مکتب

35 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/27 14 روز

7/1 – 7/14 14 روز

7/18 – 7/31 14 روز

8/4 – 8/17 14 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

starrbacken

ترتیب دهنده  
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

 110کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.
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Storgården 
Barnens ö

بر عالوه ادوینچورا ایکسپیدیخونین هیجان آور با کشتی، چیزهای جالب 

دیگر نیز در ستورگوردین رخ میدهند!  

ما در بیرون چکر میزنیم، رسکس را ترتیب داده و واضحا جستجوی بزرگ طال 

را سازمان میدهیم. این یک تقسیم اوقات مملو است، اما ما همیشه وقت 

آب بازی را نیز داریم -  با کامل میل در آس او با یک برج خیززدن! از طرف 

شب یا بازی است یا پارتی در خلیج خود مان جایی که از غروب آفتاب لذت 

(  هم می آید. DJمیربیم، یا رقص میکنیم یا حتی یک دی جی)

ما رهنامها در ستورگوردین انرژی زیاد برای بازی و شوخی، را داریم. ما 

ترتیب منودن فعالیتهای هیجان آور که تابستان تانرا در این کمپ به یک چیز 

جادویی تبدیل کند، را دوست داریم!

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

STORGÅRDEN 

برای شاگردان صنوف 3 الی 5 مکتبسالهای مکتب

50 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/25 12 روز

6/28 – 7/9 12 روز 

7/12 – 7/23 12 روز 

7/26 – 8/6 12 روز 

8/9 – 8/20 12 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

storgardenkollo

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.

28

mailto:kollo@stbd.se
https://barnenso.se/


Strand
Barnens ö

در سرتاند شام یک تابستان کمپی به درجه عالی، را تجربه خواهید منود، با هر 

چیز از یک رسکس جادویی تا ماجراهای بیرونی هیجان آور.

ما آب بازی و خیز زدن از برج خیز زدن بلند در آس او، را دوست داریم.  نزد 

ما میتواند بعضی هیکل های کمی خوش آیند بیایند، در این صورت هر چیز 

از بازی های خیالپردازانه گرفته تا مترینات همکاری مبتکرانه و رسگرمی های 

خوش آیند، ارایه میگردند.

ما رهنامهای که در سرتاند کار میکنیم، کمپ تابستانی را دوست داریم. اگر 

میخواهید جواب به سواالت کوچک و بزرگ، را بدست آورید یا میخواهید 

که ما "فقط" یک شوخی جالب را ابداع کنیم، شام میتوانید همیشه نزد ما 

بیایید.

STRAND  

برای شاگردان صنوف 3 الی 6سالهای مکتب

40 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/25 12 روز

6/28 – 7/9 12 روز 

7/12 – 7/23 12 روز 

7/26 – 8/6 12 روز 

8/9 – 8/20 12 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

سرتاند کولو

ترتیب دهنده  
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 
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Strandhem 
Barnens ö

در اینجا فعالیتهای کالسیک ساحلی مثل هنگر گیمس، ویلد کیدس، و یکی یا 

دیگر بهرتین در آزمایش، ارایه میگردند.

طبعا ما برای چکرزدن به طبعیت میرویم و از آن لذت میربیم، از برج طرف 

پایین به آب آس او خیز میزنیم، و مترینات همکاری خنده دار را ترتیب 

میدهیم. یک شب دیسکوی مورد تحسین ما را تجربه خواهید منود جایی که 

ما تا بلند رفنت سقف رقص میکنیم. آنوقت میتواند طوری رخ بدهد که یک 

لیمبوی مسلکی عرض اندام میکند، یا یک سپیکس فلوینرس یا شاید حتی 

یک گروه از سیاره دیگر!

ما رهنامها سعی میورزیم که همه احساس خوب و روحیه مشرتک، را در این 

کمپ داشته باشند. همچنان ما عالقه به شوخی داریم و خصوصأ در کمپ 

های همسایه .... 

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

STRANDHEM

برای شاگردان صنوف 3 الی 6سالهای مکتب

48 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/25 12 روز

6/28 – 7/9 12 روز 

7/12 – 7/23 12 روز 

7/26 – 8/6 12 روز 

8/9 – 8/20 12 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

strandhemkollo

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

 110کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.
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Stugorna
Barnens ö

ستوگورنا یک کمپ تابستانی کودکان برای کسانی میباشد که میخواهند در 

مورد حیوانات زیادتر بدانند. 

نزد ما به شام کمک میشود که از حیوانات این کمپ مراقبت منایید همزمان 

با اینکه ماجراهای کالسیک کمپ تابستانی را تجربه می منایید. روزها مملو 

از رسگرمی و آب بازی بوده و بعضی اوقات متام کمپ به یک بازی بزرگ با 

شخصیت های هیجان آور تبدیل میشود. وقتی که ما به پیک نیک میرویم، 

ما هم دوربین و هم تور را با خود میگیریم برای اینکه چیزهای زیادتر 

در طبعیت را کشف کنیم. شام هرگز منی دانید که چه وقت شام حیوانات 

کوچک بحری رسیع، پرندگان غیر عادی بحری یا شاید حتی فک، را ببینید!

ما رهنامها در ستوگورنا دوست داریم که با حیوانات نازنین کمپ بازی کنیم 

و ما کوشش خواهیم منود که شام و حیوانات روزهای عالی را با هم داشته 

باشید.

STUGORNA - DJUR

برای شاگردان صنوف 3 الی 6سالهای مکتب

50 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/23 10 روز

6/26 – 7/5 10 روز 

7/7 – 7/16 10 روز 

7/19 – 7/28 10 روز 

7/31 – 8/9 10 روز

8/11 – 8/20 10 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

کمپ خانه های تابستانی

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.

DJURKOLLO
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Sundsro
Barnens ö

در کمپ سوندس رو انرژی و جادوی کمپ فواره میزنند! در اینجا شام 

یک تابستان دلچسپ را تجربه خواهید کرد روزها در پهلوی بحیره 

اوالند، منجمله بهرتین چکر در هوای آزاد، و ترتیب منودن فعالیتهای 

دیگر جالب و دیوانه وار! 

برعالوه چکر در هوای آزاد، طبعا آب بازی و دیسکوی عالی. فعالیتهای 

کمپی ما میتوانند هر چه باشد، از بازی های نقشی با عالقه، بازی های 

عجیب آبی و رقص با تویست تا روزهای دلچسپ رسگرمی با موزیک 

کویز و اسرتاحت در کمپ.

ما رهنامهای کمپ سوندس رو یک گروه مخلوط با عالقه های 

مختلف هستیم، این به این معناست که ما متخصصین این هستیم 

که فعالیتهایی را انجام دهیم که مورد عالقه همه باشند! ما کمپ 

تابستانی را دوست داریم و با رغبت زیاد میخواهیم شام را مالقات 

منوده و این تابستان را باهم یکجا واقعا جادویی بسازیم! 

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

SUNDSRO 

برای شاگردان صنوف  5 الی 8 مکتب سالهای مکتب

44 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/23 10 روز

6/26 – 7/5 10 روز 

7/7 – 7/16 10 روز 

7/19 – 7/28 10 روز 

7/31 – 8/9 10 روز

8/11 – 8/20 10 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

sundsrokollo

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت  موقعیت دارد. 

دارد.
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Synsholmen 
S:t Anna

اخطار! اگر شام ممنوعیت آب بازی، راهنامهای خسته کن، غذای تهوع آور، 

طبعیت زشت، بازی های سخت و دیسکوی مثل رقص ساملندان را میخواهید، 

به این کمپ تابستانی نیایید.

اگر برعکس آن را میخواهید-  به سینسهوملین بروید! 

به  دور اوفو یعنی چیزهای ناشناس پرنده ما پرواز کنید )فرش ۸ مرتی برای 

جست وخیز باالی آب( در ساحل یا در کشتی حامم سونا اسرتاحت کنید. 

لیلستوگان را رزرو کنید و با دوستان کمپ خود در آن بخوابید. شام در 

سینیس، هم بازی های رسیع، رخصتی های دل انگیز و هم نان تازه، را بدست 

می آورید!

والدین میگویند؛ 

"دخرت من از سن ۸ سالگی به کمپ تابستانی کودکان میرفت، حاال او تقریبا 

۱۳ ساله است. من هرگز او را آنقدر مشتاق احساس منیکردم مثل بعد از وقت 

گذراندن در سینسهوملین."

"آنچه که باعث تأثیر میگردد عبارت اند از عالقه زیاد، خوشی، خوش خلقی، 

و گرمی پرسونل و با وجود اینکه این یک کمپ غیر معمول است اما باز هم 

عنعنات را حفظ منوده است.”

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

SYNSHOLMEN

برای شاگردان صنوف 2 الی 9مکتب )در پایین ببینید(سالهای مکتب

38 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

برای شاگردان صنوف 6 الی 9 مکتب

6/21 – 7/4 14 روز

7/11 – 7/24 14 روز

برای شاگردان صنوف 2 الی 5 مکتب 

7/27 – 8/9 14 روز

متاس

070-46 00 111

kollo@synsholmen.se

www.synsholmen.se

www.gillasynis.se

synsholmen

انجمن کمپهای تابستانی سینسهوملینترتیب دهنده

جای

یک جزیره در مجموع الجزایر زیبای سانت آنا با منظره به 

سوی بحیره و در نزدیکی جای آب بازی و ماهیگیری شخصی. 

بعضی اوقات، ما حیوانات دارای پوست گرم را در این کمپ 

داریم!
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Sörgården 
Barnens ö

در سیورگوردین دزدان دریایی، موجودات سیاره های دیگر، موجودات افسانوی 

و هیوال رس و صدا را زمانی به راه می اندازند که حتی انتظارش را ندارید. بهرت 

است قبل از صبحانه! 

زیادتر اوقات آنها برای رقص، رسگرمی و بازی می آیند، اما بعضی اوقات بسیار 

زیاد شوخی میکنند! بر عاله بازدید هیجان آور، ما برای چکر روزانه طرف 

بحیره میرویم، نان باریک لوله یی را دور آتش کباب میکنیم، و یک کاباره 

را ترتیب میدهیم و اگر میخواهید میتوانید روی صحنه بروید. در وقت گرد 

هم آمدن شبانه، ما پهلوی یکدیگر جمع شده و به افسانه شب بخیر گوش 

میگیریم. اگر خواب تان منی برد، میتوانید نزد رهنام که در ساختامن شام 

میخوابد، بروید.

ما رهنامها با کار کردن با کودکان کوچک عادت داریم و هدف ما این است که 

یک دوره مصئون و جالب کمپ تابستانی کودکان را ایجاد منود طوریکه همه 

احساس اشرتاک کردن را منایند!

KNATTEKOLLO

SÖRGÅRDEN   

برای شاگردان صنوف 1 الی3سالهای مکتب

30 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

 6/14 – 6/21 8 روز

 6/24 – 7/1 8 روز

 7/4 – 7/11 8 روز

 7/14 – 7/21 8 روز

 7/24 – 7/31 8 روز

 8/3 – 8/10 8 روز

8/13 – 8/20 8 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

sorgardens_kollo

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.
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Sörängen
Barnens ö

در سیوراینگین میتوان به آسانی خاطرات فراموش ناشدنی از کمپ را بدست 

آورد، چون روزها مملو از فعالیتها و شوخی ها می باشند!

ما بیرون به طبعیت آزاد رفته جایی که ما کباب و آب بازی منوده و زیر ستاره 

ها میخوابیم! ما بازی های رسیع و خنده آور را سازمان میدهیم که در اکرث 

اوقات بازی های نقشی را در بر دارند. 

ما دوست داریم که به ماجراهای که شامل کشتی رانی، کشتی رانی با پارو 

بوده برویم و روزهای گرم تابستانی را در ساحل میگذرانیم.

 بعضی اوقات کدام کمپ همسایه چیلنچ مسابقه جنگ آبی را به ما میدهد، 

و ما هرگز به آب جواب رد منی دهیم. 

با کمی کمک از طرف خودت، ما آنرا امسال میربیم!

ما رهنامها پیداکردن شوخی ها را دوست داریم، و همزمان ما در پی 

بوجودآوردن یک محیط مصئونی هستیم که در آن همه احساس تعلق داشنت 

را منایند.

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

SÖRÄNGEN 

برای شاگردان صنوف 3 الی 6سالهای مکتب

48 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/23 10 روز

6/26 – 7/5 10 روز 

7/7 – 7/16 10 روز 

7/19 – 7/28 10 روز 

7/31 – 8/9 10 روز

8/11 – 8/20 10 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

سورانگینس کولو

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.
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Tallåsen
Barnens ö

ما در تال اوسین بیدارکردن باشکوه و عجیب را داریم، وقتیکه هر چیز از 

ستاره های فوتبال گرفته تا هیوالها میتوانند عرض اندام کنند و بعضی اوقات 

حتی باران شیرینی باب رخ میدهد! 

ما اسرتاحت ساحلی، سپا یا تفریحگاه تندرستی طبیعی، آب بازی و رسگرمی 

های دلپذیر را ارزش میدهیم. تقریبا به هامن اندازه ایکه ما مزاق کردن، 

چکر رفنت به بیرون و سازمان دادن فعالیتهای کاپا بوسین و متام کمپ میپزد، 

را دوست داریم! ما طبعأ یک صحنه باز را سازمان میدهیم و کسانی که 

میخواهند میتوانند در صحنه چیزی را منایش بدهند. برای ما مهم است که 

خودت را در این کمپ مثل خانه خود احساس منایی، به همین دلیل برای 

خودت و دیگران یک پدر تعمیدی تعیین میگردد. 

ما رهنامها در تال اوسین تجربه زیاد از کار با کودکان را داریم، ما مصون 

بوده و به اندازه معتدل عجیب هستیم برای اینکه دوره کمپ تابستانی تان 

بهرتین اوقات تابستانی تان گردد!

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

TALLÅSEN

برای شاگردان صنوف 3 الی 6سالهای مکتب

40 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/23 10 روز

6/26 – 7/5 10 روز 

7/7 – 7/16 10 روز 

7/19 – 7/28 10 روز 

7/31 – 8/9 10 روز

8/11 – 8/20 10 روز

متاس

00 439 08-50 8

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

tallenkollo

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.
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Udden
Värmland

واو! واو! چانس گذراندن تابستان در یک شبه جزیره شخصی با تعداد زیاد 

دوستان جدید، را از دست ندهید! 

شام میتوانید در یک پل در آب آفتاب بگیرید، از یک فرش جست وخیز 

و اهرم ما به آب خیز بزنید یا با یک دوست خود در یک بانان بوت پشت 

واتینسکوتر بروید. طبعأ ما فعالیتهای مثل مسابقه فوتبال، کشتی رانی با 

catch the flagپارو، ساخنت کشتی ساده، منایش استعدادها، ماهیگیری،  

والیبال، خواب کردن در بیرون، آهنگ خواندن دور آتش کمپ، خوردن هایک 

بانان، رسگرمی، دیسکو، مسابقه زورآزمایی عجیب و غریب، پوشیدن لباس 

باملاسکه، جست وخیز باالی فرش جست وخیز، و شوخی های زیاد را داریم.

یک کودک چنین مینویسد: "من منیتوانم تابستان را با کلامت توضیح منایم 

وقت بسیار جالب بود و من پشت همه دق خواهم آورد."

شام اشرتاک منوده و طوری تاثیر می اندازید که ما با هم یکجا تابستان را 

بهرتین تابستانها بسازیم. آیا برای ماجراها آماده هستید؟ ما رهنامها همین 

حاال پشت تابستان در اودین واترکمپ دق آورده ایم!

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

UDDEN WATER CAMP JUNIOR

برای شاگردان صنوف 3 الی 6سالهای مکتب

50 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

 6/14 – 6/25 12 روز
 6/26 – 7/9 14 روز
 7/10 – 7/23 14 روز
 7/24 – 8/6 14 روز
8/7 – 8/20 14 روز

متاس

Joel Fänge

Kollolinjen 08-652 52 92

info@kollosommar.se

www.kollosommar.se

ترتیب دهنده
Utepedagogik Sverige AB

رشکت سهامی تعلیم و تربیه بیرونی

جای

 کیلومرت 300  موقعیت دارد، تقریبا Värmlandدر ویرمالند

از استوکهومل.  کمپ تابستانی کودکان در یک شبه جزیره 

موقعیت دارد و دارای چندین جای آب بازی با پل داخل در آب 

و فرش جست وخیز در آب میباشد.

37

mailto:info@kollosommar.se
https://www.kollosommar.se/


Åhléngården
Barnens ö

چکر در طبعیت، قیامت زومبی ها یعنی جسدهای متحرک و یک 

دیسکوی واقعی و قوی فقط منونه آن فعالیتهایی است که کمپ اولین 

گوردن آنها را ارایه میکند.

یک کمپ تابستانی در اولین گوردین شامل بازی ها، روحیه مشرتک و 

بازی های نقشی میباشد. روزهای گردم نزدیک آب، در آب یا در بین 

شوخی های آبی سپری میشوند. در این کمپ منجمله یک میدان فوتبال، 

میز پیگ پانگ و دو خیمه سامی ها وجود دارند که شام میتوانید در آن 

کدام رسگرمی داشته باشید یا فقط اسرتاحت کنید. 

ما رهنامها در اولین گوردین چیزهای زیاد هیجان آور را با میل پیدا 

میکنیم. ما به این نظر هستیم که روحیه مشرتک بسیار مهم است و ما 

میخواهیم که همه یک کمپ تابستانی دلپذیر با دوستان زیاد جدید، را 

داشته باشند.

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

ÅHLÉNGÅRDEN 

برای شاگردان صنوف 4 الی 7 مکتبسالهای مکتب

 45 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

6/14 – 6/25 12 روز

6/28 – 7/9 12 روز 

7/12 – 7/23 12 روز 

7/26 – 8/6 12 روز 

8/9 – 8/20 12 روز

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

اولینگوردین – کمپ تابستانی

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.
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Östergården
Barnens ö

نزد ما در کمپ تابستانی نوجوانان اوسرتگوردین شام میتوانید همه چیز از 

اسرتاحت در ساحل و پخنت غذا در بیرون در تابه ووک بزرگ ما گرفته تا نجات 

کمپ از زومبی ها یعنی مردگان زنده، را انجام دهید یا قبل از صبحانه به 

رقص ریو بروید.

همچنان شام به یک چکر جادویی به جایی خواهید رفت که از آنجا منظره 

بحیره اوالند دیده میشود. ما در آنجا آب بازی میکنیم غذا را باالی آتش دان 

تهیه میکنیم و زیر نور ستاره ها میخوابیم. بسیاری از موقع استفاده منوده 

و شبانه روز را در آنجا سپری میکنند برای اینکه طلوع آفتاب را ببینند. 

جادویی!

رهنامهای کمپ یک گروه دلپذیر از افراد می باشد مثلی که شام خودتان 

هستید. بعضی از رهنامها متخصصین فوتبال هستند، دیگران رقص کردن را 

دوست دارند و چند نفر آنها در مانگا بسیار وارد هستند. روحیه مشرتک همه 

آنها این است که ما دوست داریم که چیزهای جالب را یکجا با شام ابداع 

منوده و اسرتاحت کنیم.

 KOLLOنوجوانان تابستانی  کمپ 

ÖSTERGÅRDEN 

برای شاگردان صنوف 6 الی 8 مکتبسالهای مکتب

42 جایتعداد

اطاق دارای چندین چپرکتمسکن

دوره ها

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

متاس

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

ostergardens_kollo

ترتیب دهنده
Stiftelsen Barnens Dag

بنیاد بارنینس داگ

جای

110 کیلومرت از استوکهومل فاصله دارد و در بارنینس او، ویدیو 

موقعیت دارد.  این کمپ نزدیک آب و ساحل آب بازی موقعیت 

دارد.
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کمپ تابستانی جالب است چون من میتوانم دوستان 

جدید را مالقات منوده و تیلفون موبایل خود را در یک 

گوشه دور بگذارم. 

    یعنی من دوست داریم هیچ زحمت نکشم، فقط 

اسرتاحت کنم و چیزهای جالب را انجام دهم.

 ساله۱۲رحییا 

با ما متاس بگیرید

برای همه سواالت تان در مورد کمپ تابستانی 

kollo@stockholm.seایمیل: 

508 00 508-08تیلفون: 
کمپ تابستانی کودکان را انتخاب کنید.

 فربوری باز میشود16بتاریخ 

مرکز متاس استوکهوملآدرس پوستی:
Box 7005, 121 07 Stockholm

ung.stockholm/kolloانرتنیت:

Kulturförvaltningen, Box 8100, 163 08 Spånga :ارسال کنده
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