
وەرە بۆ کەمپی 
هاوینە!

ئیستا کاتی ئەوە هاتووە داوای سەرکێشیی هاوین بکەیت
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بەخێر بێت بۆ  
! 2023کەمپی هاوینەی 

ئاخۆ پێت خۆشە کە منداڵەکەت لە پشووی هاوینەیدا شتێکی 

بەکەیف بکات، بۆ منوونە شتێکی تازە تاقی بکاتەوە و هاوڕێی 

تازە ببینێتەوە؟ 

کەواتە کەمپی هاوینەی شارەوانیی ستۆکهۆڵم شتێکی لەبارە بۆ 

ئێوە. کەسێک کە لە شارەوانیی ستۆکهۆڵمدا ناوی نوورساو بێت 

دا بێت، بۆی هەیە داخوازینامە بۆ ئەم کەمپی 1-9و لە پۆلی 

هاوینەیە پێشکەش بکات. 

زانیاریی زیاتر لەبارەی کەمپی هاوینە لەم گەتەلۆگەدا یان لە 

.دەبینیتەوە. ung.stockholm/kolloماڵپەڕی 

 داخوازینامە لە ڕێگەی ئینتێرنێتەوە جێبەجێ دەکرێت.

تێبینی!
لیستی تەواوی کەمپی هاوینەکان و ماوەی کاتەکانیان 

لەنێو ناوەڕاستی کەتەلۆگەکەدا دەبینیتەوە.

Miltton.seگرافیک: 

 دانە 500 65  تیراژ:   Åtta.45 Tryckeri AB چاپ: چاپخانەی 

:  “سرتاندهێم” 4  الپەڕەی Getty Imagesوێنەی بەرگ:  

وێنەی کەمپی هاوێنە، لەالیەن هەرکامێک لە بەڕێوەبەرانی کەمپی هاوینەوە. 

 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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زانیار یی 
لەبارەی کەمپی هاوینە

 لە کەمپی هاوینەی ئەمساڵ بەسەرهاتی تازە،
  سەرکێش، سەرنجڕاکێش، زانست و هاوڕێ

 پێشکەش دەکەین 

 دانە کەمپی هاوینە هەیە کە دەتوانی لەنێوانیاندا هەڵبژێریت. هەموو کەمپە هاوینەکان چاالکیی 32

ئاسایی وەکو مەلە و چاالکیی ئاوی، گەشتی رێپێوان لە رسوشت، وەرزش، یاری و گەمەیان هەیە. 

هەروەهاش هەندێک لە کەمپی هاوینەکان چاالکیی تایبەت وەکو شانۆگەری، دروستکردنی فیلم، 

لێخوڕینی بەلەمی چارۆکەدار، ئاژەڵ یان بەسەرهاتی سەرکێش و سەرنجڕاکێش پێشکەش دەکەن. 

گرینگ نییە منداڵەکەت کام کەمپی هاوینە هەڵدەبژێرێت، رهێنەرە بەئەزموون و لێهاتووەکامنان 

 ئاسایش و هاندەری بۆ 

هەموو مندااڵنی ناو گروپەکە دروست دەکەن. زانیاریی زیاتر لەبارەی هەوراگەی کەمپی هاوینەکان 

 لەنێو ئەم کەتەلۆگە یان لە ماڵپەڕی 

ung.stockholm/kollo   .دەبینیتەوە 

بۆ ئەوەی کە منداڵەکەت کاتێکی سەرکەوتوو لە کەمپی هاوینەدا بەسەر ببات، گرینگە کە یارمەتی 

بدەیت تا کەمپی هاوینەیەکی گونجاو هەڵبژێرێ. تۆ منداڵەکەت باشرت دەناسیت و دەزانیت کە چی 

 بۆ منداڵەکەت باشرتە و ئەو حەزی لە چییە. باشە بیر لەم پرسیارانە بکەیتەوە 

 پێش ئەوەی کەمپی هاوینە هەڵدەبژێرن: چ مەودایەکی تەمەن

 گونجاوە بۆ منداڵەکەت؟ ئاخۆ منداڵەکەت گرووپی بچووک یان گەورەی پێ خۆشە؟ منداڵەکەت چەند 

ماوە دەتوانێت دوور لە ماڵەوە مبێنێتەوە؟ 

لەگەڵ یەکێک لە هاوڕێکانتدا بڕۆ بۆ کەمپی هاوینە 
ئێمە هەوڵ دەدین رێکی بخەین کە هاوڕێ و خوشکوبرا کە پێیان خۆشە پێکەوە بڕۆن بۆ کەمپی 

هاوینە، پێکەوە بن. لە داخوازینامەکەدا داخوازیەکەت رابگەێنە. 

تا ئەو جێگەیە بشێت کەمپی هاوینەیەکی خۆش بەڕێوە دەبەین 
پێش ئەوەی کە منداڵەکەت دەست پێبکات راگەیاندننامەیەکی تەندروستی لەڕێگەی پۆستەوە 

دەنێردرێت بۆ ماڵەوە. لە فۆرمەکەدا دەتوانیت زانیاری لەبارەی منداڵەکەتەوە رابگەێنیت؛ بۆ منوونە 

تەندروستی، خواردنی تایبەت یان هەستیاری. ئامانج ئەوەیە کە کارمەندانی کەمپی هاوینە بتوانن 

پالن دابنەن بۆ ئەوەی کە منداڵەکەت  تا ئەو جێگەی دەکرێت کاتێکی خۆش بەسەر ببات.

کۆبوونەوەی پێشکەشکردنی زانیاری 
لەماوەی مانگی پێنج بەڕێوەبەرانی کەمپی هاوینە تۆ و منداڵەکەت بانگهێشت دەکەن بۆ 

کۆبوونەوەیەکی پێشکەشکردنی زانیاری لە کۆبوونەوەکەدا دەتوانی پرسیار بکەیت و زانیاری 

وەربگریت. کۆبوونەوەکە بە شێوازی فیزیکی یان دیجیتاڵی بەڕێوە دەچێت. 

بیمە 
 بیمەی رووداوی شارەوانیی ستۆکهۆمل ئەو منداڵ و گەنجانە دەگرێتەوە 

 کە بەشداری لە کەمپی هاوینەدا دەکەن. بۆ زانیاریی زیاتر 

926 29 508-08پەیوەندی بکە بە 

ئەو بابەتانەی کە باشە بیانزانی پێش ئەوەی کە ناونووسی منداڵەکەت 

بکەیت

پێویستیت بە ناسنامەی ئەلکرتۆنیە، کە  بە ئاسانی  •

دەتوانیت لەڕێگەی بانکەکەتەوە بەدەستی بهێنیت. 

تەنها دایکوباوک/سەرپەرەشت دەتوانێت لەڕێگەی  •

خزمەتگوزاری ئەلکرتۆنیەوە ناونووسی منداڵەکەی بکات. 

ی مانگی سێیە. 15دواین وادەی ناونووسی،  •

تێچوونی کەمپی هاوینە بەگوێرەی کۆی داهاتی  •

بنەماڵکەیە پێش لێدەرکردنی باج.

زۆربەی مندااڵن لە سەرەتا یان لە کۆتایی هاویندا  •

داخوازینامە بۆ کەمپی هاوینە پێشکەش دەکەن - لەم ماوانەدا 

بە زەحمەت جێکە دەست دەکەوێت. جا بۆیە چەند دانە شوێنی 

کەمپی هاوینە و ماوەی جۆراوجۆر هەڵبژێرە بۆ ئەوەی کە هەلتان 

بۆ دۆزینەوەی شوێنی کەمپی هاوینە زیاتر بێت.

وردبینبە سەبارەت بە ژمارەی ئاسایشی تاکەکەسی  •

کۆمەاڵیەتی 

 خوشکوبرا و هاوڕێ کە منداڵەکەت

 پێی خۆشە پێکەوە لە کەمپی هاوێنەدا بن.

ناونووسی 
ung.stockholm/kollo تۆ لە 

داواکاری بۆ کەمپی هاوینە دەکەیت. هەروەها لەوێ 

  فۆڕمی داواکاری

  دەبینیتەوە بۆ چاپکردن و ناردنی پۆست

 ئەگەر دەرفەتت Kontaktcenter  بۆ 

نەبێت لە ڕێگەی خزمەتگوزاریی ئەلەکرتۆنیکیەوە داوا بکەیت. دواین 

ی مانگی سێیە. ئەگەر پاش دواین وادەی داواکردن 15وادەی ناونووسی، 

داواکاری پێشکەش بکەیت، دڵنیا نییە کە شوێنت دەست دەکەوێت. 

ئەو کاتە تەنها شوێنی یەدەگ هەیە، ئەگەر هاتوو کەسێک واز لە 

 شوێنەکەی بهێنێت. 

 بۆ پرسیار لەبارەی داخوازینامەکەت: 

( هەڵبژێرە. kollo، کەمپی هاوینە )508 00 508-08 تەلەفۆن:  

kollo@stockholm.seئیمەیل: 
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خەرجیی کەمپی هاوینە چەندە؟

ژماردن تێچوون
تێچوونی کەمپی هاوینە بەگوێرەی داهاتی هاوبەشی بنەماڵکەیە پێش 

 لێدەرکردنی باج. لەم خشتەی خوارەوەدا تێچوونی هەر منداڵێک لە 

رۆژێکدا دەبینیتەوە ئەو بنەمااڵنەی کە لە چوار منداڵ زیاتریان هەیە و 

هەموویان دەڕۆن بۆ کەمپی هاوینە تەنها پارەی چوار منداڵ دەدن.  

ئامادەنەبوون
ئەگەر منداڵەکەت نەخۆش بکەوێت و نەتوانێت لە کەمپی هاوینەدا 

بەشداری بکات و بەڵگەنامەیەکی دکتۆرت هەبەێ پارەکەت بۆ 

 دەگەڕێندرێتەوە. ئەگەر هاتوو منداڵەکەت 

 لە کاتی بەشداری لە کەمپی هاوینەدا نەخۆش بکەوێیت و

 بەڵگەنامەی دکتۆرت هەبێت پارەی ئەو ماوەیە کە نەخۆش بووە 

وەردەگرێتەوە.

ئەگەر هاتوو منداڵەکەت بە هۆکاری دیکە جگە لە نەخۆشی زووتر 

 بگەڕیتەوە بۆ ماڵ، 

پارەکەت بۆ ناگەڕێتەوە.

داشکانی خوشکوبرا
ئەو خوشکوبرایانە دەگرێتەوە کە لە یەک بناماڵە بن و بڕۆن بۆ کەمپی 

هاوینە. ئەگەر هاتوو خوشکوبراکە لە دوو ناونیشانی پۆستیی جیاوازدا 

ناونووس کرابن، گرینگە کە هەمان سەرپەرەشت داخوازینامە بۆ هەموو 

منداڵەکان پێشکەش بکات.

زانیاریی زیاتر بخوێنەوە!
دەتوانیت ung.stockholm/kollo لە ماڵپەڕی

  زانیاریی زیاتر لەسەر جۆری نیشتەجێبوون،

 خواردن، یاساوڕێسا و بابەتی دیکە بخوێنیتەوە.

نرخ/ڕۆژداهاتی مانگانە

 منداڵ4 منداڵ3 منداڵ2 منداڵ1کۆی داهاتی مانگانەی بنەماڵە )پێش لێدەرکردنی باج(

0 – 20 0000000

20 001 – 30 000120967248

30 001 – 42 000250200150100

42 001 – 52 000350270200140

52 001 –370285210150

منوونەی تێچوون:
18000کۆی داهاتی مانگانە کۆی داهاتی مانگانە 

 کرۆن 2×0×14= 0، 2 منداڵ بۆ ماوەی 14 رۆژ:

، 23000کۆی داهاتی مانگانە 

 کرۆن 2×96×14= 22688 منداڵ بۆ ماوەی 14 رۆژ:

، 46000کۆی داهاتی مانگانە 

 کرۆن10x350x1=13500 منداڵ بۆ ماوەی 10 رۆژ: 

ئەگەر منداڵەکەت لە کەمپی هاوینەدا پێویستی بە پاڵپشتیی زیاتر هەبێ، دەتوانیت 

@kolloپەیوەندی لەگەڵ "کۆنتاکت سێنرت"دا )بنکەی پەیوەندی( بگریت بە ئیمەیلی 

stockholm.se 508-08 00 508. یان ژمارەتەلفۆنی
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لەم شوێنانەدا کەمپی هاوینەمان 
هەیە!

 کەمپی هاوینیەکامنان ببینیتەوە. 32 لێرەدا دەتوانی 

 پێناسەی تێروتەسەلرت لە الپەڕەی هەر یەک لە کەمپی هاوینەکانی نێو

 هەوارگەی هاوینە هەیە.23 کەتەلۆگەکە دەبینیتەوە. لە دورگەی منداڵدا 

لە خشتەی ناوەڕاستدا هەموو زانیاریەکی پێویست لەبارەی تەمەن، کاتەکانی بەڕێوەبردن و 

بابەتەکانی هەموو کەمپی هاوینەکان دەبینیتەوە.

Barnens ö

5
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Akka 
Värmland

ئاخۆ تا ئێستا سینەما لە دەرەوە لە هەوای ئازاد یان دیسکۆ لە 

دەشتەوەت تاقی کردوەتە؟

”ئەکا” کەمپێکی هاوینەیە بە ئەوپەڕی سەرکێشیەوە. لێرەدا دەرفەتی ئەوت هەیە 

کە چاالکیگەلی جۆراوجۆری ورووژێنەر و سەرکێش تاقی بکەیتەوە، وەکو شوێنی 

تولەڕێگە لە بەرزایدا، سواربوونی بەلەمی مەوزی لە پشت جێتسکی، سەرکەوتن 

بۆ سەرەوە، دروستکردنی کەڵەک، سواربوونی بەلەمی کانو و سەیران کردن و 

یانخود بازدان بۆ ناو دەریاچە لەسەر پالتفۆرمی ئاوەکەمانەوە و مەلە بکەیت بەرەو 

ترامپۆلینی ئاویەکەمانەوە و دواتر لەژێر هەتاودا پشوو بدەیت لەگەڵ هاوڕێکانتدا تا 

ماندوویت دەربچێت.

 یەکێک لە بەشداربوان ئاوەها باس دەکات:

" قەد باوڕم نەدەکرد کە ئەو هەموو شتە سەرکێش و خۆشانە ئەزموون بکەم لەگەڵ 

 کەسانی ئاوەها باشدا. ئەمە بیرەوەرییەکە کە هەتاهەتا لە ژیامندا دەمێنێتەوە."

تۆ خۆت بەشداریت و دەتوانیت کاریگەری دابنیت کە چۆن چاالکیە رۆژانەیەکانی 

کەمپی هاوینەی ”ئەکا” رێکبخەیت. پێکەوە بەسەرهاتی سەرکێش لە ژیانتدا بەدی 

دێنین کە پڕ بێت لە ئەزموونی ورووژێنەر، هاوڕێی تازە، بیروەرەی خۆش و کۆڵێک 

پێکەنین!

AKKA ADVENTURE CAMP

6-3بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن50ژمارەی منداڵ

شوێنی 

نیشتەجێبوون

خێوەی گەورە بە تەختی خەو و کارەبا )بۆ زانیاریی زیاتر 

سەیری ماڵپەڕەکەمان بکە(

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

 14/6 – 25/6 12 رۆژ

 26/6 – 9/7  14 رۆژ

 10/7 – 23/7  14 رۆژ

 24/7 – 6/8  14 رۆژ

7/8 – 20/8 14 رۆژ

پەیوەندی

Joel Fänge

 92 52 652-08 ژمارەی کەمپی هاوینە 

info@kollosommar.se

www.kollosommar.se

Utepedagogik Sverige ABبەڕێوەبەر 

شوێن

کەمپی هاوینەی ”ئەکا” لە پارێزگای ڤەرمالندە ، نزیکەی 

 کیلومەتر لە ستۆکهۆملەوە دوورە.  هەوارگەی کەمپی 300

هاوینەکە لە نیوچەدورگەیەکدایە کە چەندان شوێنی 

مەلەکردن و یاری ترامپۆلینی مەلەی تێدایە.

سەرکێشی کەمپی 
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Assöbacken 
Barnens ö

بەڵێنی گاڵتە و چەتوونکاریتان دەدەینێ لە ئەسئوێبەکن. ئەو کەمپی 

هاوینەیە کە لە گەمەی رابوێرانەوە بگرە تاکوو مەلەو و کاری دەستی تێیدا 

ئەزموون دەکەیت.  لێرەدا هەموو ڕۆژێک سەرکێشییەکە!

رەنگە کەسێک کە هیوایەتی موزیکی شالگر بێت بەخەبەرت بکاتەوە کە لەگەڵیدا بڕۆیت بۆ 

دیسکۆیەک لە کەناری ئاودا، یان رەنگە بکەویتە ناوەڕاستی دۆزینەوەی گەنجینە یان  جنۆکە 

دڵۆڤانەکانی هەوارگەکە، یەرد و یەردا سەردانتان بکەن.  هەموو شتێک لە ئەسۆبەکن شیاوە 

روو بدات. 

هەموو ئێوارەیەک  ژمێکی چایخواردنەوە دادەنرێت و پاشان کۆدەبینەوە و چیرۆک 

دەخوێنینەوە، گوێ لە کتێکی دەنگی دەگرین و هەندێ جار دەرفەتی ئەوەت بۆ دەڕەخسێ 

کە ئەو پریساران بکەیت کە حەز دەکەیت لەسەری بزانیت.  بە شەوانە هەمیشە بەرپرسێکی 

دڵنیا لە خانووەکاندا هەیە و لەماوەی یەکەم رۆژتدا  هەر منداڵێک لە کەمپی هاوینەکەی 

ئێمەدا کەسێکی بۆ دەستنیشان کراوە کە نەختێک زیاتر ئاگای لە تۆ و هاوڕێکانت لە 

ژوورەکەتدا هەبێ.

ASSÖBACKEN

3-1بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن40ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

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

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

assobacken_kollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

Barnens) ستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.

 ö)  هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.

بچکۆالن کەمپی 
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Backis 
Barnens ö

 لە کەمپی هاوینەی بەکیس بە نۆرە هەر رۆژێک

 چاالییەکی دەکرێت و کاتی خۆش بەسەر دەبرێت.  لێرەدا دەتوانیت مەلە 

 بکەیت، بەلەمسواری بکەیت یان سواری تەختەی  SUP ببیت، 

چونکە ئێمە کەنارئاوی خۆمان لە مەودای چەند هەنگاوێکە.

یەکێک لە رۆژەکاندا بۆ یەک گەشتی یەک رۆژە دەڕۆین بۆ "کوڤیکن"ی جوان و کاتی ئاوابوونی 

خۆر دەگەڕێنینەوە بۆ ماڵ و لەوێدا بەردەوام دەبین بە گەشتی شەوانەکەمان. هەروەها 

شتێکامن هەیە کە پێی دەوترێت کاتی پاڵپشتی. پاشان تۆ و هاوژوورەکانت دەتوانن لەگەڵ 

 سەرۆکی پاڵپشتییەکەتدا پێکەوە شتێکی تایبەت بکەن - بۆچی کەیکێک

  دروست نەکەن، بڕۆن بۆ گەشت و گوزارێک یان

 چێژ لە فیلمێک وەربگرن؟

ئیمەی راهێنەر خولیا و ئەزموونی جۆراوجۆرمان هەیە، هەندێکیان زۆر باشن لە فوتبۆل، 

هەندێکی تریان هونەرمەندن و هەندێکی تریان حەزیان لە هەموو شتێکە کە پەیوەندی بە 

ئاوەوە هەبێت.  خاڵی هاوبەشی هەموومان ئەوەیە کە ئێمە لە زیاتر خۆشرت کردن کەمپی 

هاوینە پسپۆڕین!

BACKIS

6-3بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن45ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

12 رۆژ  25/6 – 14/6

12 رۆژ   9/7 – 28/6

12 رۆژ   23/7 – 12/7

12 رۆژ   6/8 – 26/7

12 رۆژ  20/8 – 9/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

backiskollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.

هاوینە کەمپی 
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Bergängen 
Barnens ö

 ئێرە ئەو کەمپی هاوینەیە کە شاری یاری خۆی بەڕێوە دەبات، 

شوێنێکە کە میوانی سەرنجڕاکێشی بۆ دێت و تۆ دەتوانی لە چاالکیگەلی 

دڵگیردا بەشداری بکەیت. 

کەمپی هاوینەی بەریگئێنگن پڕە لە جموجۆڵی کە چەتوونکاری و گاڵتەییە. جگە لە 

چاالکییەکانی کەمپی هاوینە وەکوو مەلە کردن، کاردەستی و ئاخنینی مۆبل هەروەها 

هەوارگەکە کۆڵێک مێوانی سەرنجڕاکێشی بۆ دێت. ڕەنگە هاری پۆتەر بەو ناوەدا 

بسوڕێتەوە، یان ئەیلیەنێک )بوونەوەری بێگانە( یان تەنانەت ئۆتۆمبیلێکی نوقڵ و 

شیرێنی. هەندێک جار سەردانکەرەکانیش پێش نانخواردنی ئێوارە بەربەرەکانێێ یەکرت 

دەکەن و ئەوجا ئیرت بە تەواوەتی دەبێتە شێتخانە!

سەرپەرشتیکارەکامنان لێهاتوو و بەئەزموونن لە بوارەی پەروەردی مندااڵنی بچووکدا. ئەوان 

بایەخی تایبەت بەوە دەدەن کە سەرنج بە هەوو کەسێک بدرێت. جا بۆیە لە ئێواراندا 

کۆدەبینەوە و پێکەوە پشوو دەدەین لەڕێگەی باسکردنی ئەو شتانەی کە لە ماوەی 

رۆژەکەدا روویداوە.

بچکۆالن کەمپی 

BERGÄNGEN

3-1بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن35ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

 14/6 – 21/6 8 رۆژ

 24/6 – 1/7 8 رۆژ

 4/7 – 11/7 8 رۆژ

 14/7 – 21/7 8 رۆژ

 24/7 – 31/7 8 رۆژ

 3/8 – 10/8 8 رۆژ

8 رۆژ  20/8 – 13/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

bergangenkollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Björkbacken 
Barnens ö

بۆ کەسێک کە حەزی لە کاردەستی هەیە، جلی ماسکێراد بپۆشێ و یاری بکات، 

زۆر لەبارە.  رۆژەکان لە بەیانییەوە تا ئێوارە پڕن لە چاالکیگەلی وروژێنەر. 

الی ئێمەدا شتی وا روو دەدات کە راهێنەرەکامنان جلی سەیریان لەبەر کردوە و داوای یارمەتی 

ئێمە دەکەن کە گەنجینەیەک بدۆزنەوە، لێکۆڵینەوە بۆ دزیی شیرینی بکەین یان کەیکێکی 

کەمپی هاوینە دروست بکەن. ئینجا بێگومان ئێمە یارمەتی دەدەین! لە گۆڕەپانەکەدا 

ستودیویەک هەیە کە پڕە لە کەرەستەی کاردەستی و کراوەیە بۆ داهێنەری.

 الی ئێمە لە بیۆرکبەکێن گرینگە کە 

هەموو مندڵێک کەسێکی هەبێ کە ڕووی تێبکات، رەنگە بیری ماڵەوە بکەیت یان بۆ ئەوەی کە 

یارییەکی خۆشی چەتوونکاری رێکبخەیت، یارمەتیت بوێت. بۆیە هەموو منداڵەکان پاڵپشتێک 

وەردەگرن کە لەگەڵ هاوژووریەکانی تردا هاوبەشی دەکەن. ئێمە راهێنەران ئەزموونی زۆرمان لە 

کارکردن لەگەل منداڵی بچوکدا هەیە. 

BJÖRKBACKEN

3-1بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن35ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

 14/6 – 21/6 8 رۆژ

 24/6 – 1/7 8 رۆژ

 4/7 – 11/7 8 رۆژ

 14/7 – 21/7 8 رۆژ

 24/7 – 31/7 8 رۆژ

 3/8 – 10/8 8 رۆژ

8 رۆژ  20/8 – 13/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

bjorkbackenskollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.

بچکۆالن کەمپی 
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Djuprämmen 
Värmland

وەرن لەگەڵامندا بۆ یوپرێمن، کەمپی هاوینەی گەنجان پڕە لە چاالکیی 

ورووژێنەر و جموجۆاڵوی. 

کەمپی ئاویی یوپرێمن لەالی دەریاچەیەکی گەورەیە کە وەک ئاوێنە سافە. ئێمە لێرە سواری 

بەلەم دەبین کە لە مەوز دەچێت و بە جێتسکی رادەکێرشێت، بەلەمسواری دەکەین، لە 

تولەڕێگە ولە بەرزایدا دەڕۆین، کەڵەک دروست دەکەین یان لە ترامپۆلینی ئاویەکەماندا 

خۆمان فڕێ دەدەینە ناو ئاوەکە. هەڵبەتە کاتی ئەوەش هەیە کە لە ژێر هەتاودا یان لەناو 

جۆالنەدا پشوو بدەیت کاتێک کە ماندوییت. راتان چییە لەبارەی گەرماوی سپا لە تەنیشت 

 سۆنای گوێی ئاوەکە، فێرگەی دی جەی/ ستۆدیۆی موسیقا، کێبڕکێی تۆپێن، "هانگر گەیمز" 

 )ئااڵکە بگرە(، CTF )پێشبڕکێی برسیەتی(، 

یاریی گالدیاتۆر، دیسکۆ، شەڕەئاو، پینگپۆنگ، ڤۆلیباڵ و زۆر یاریی تر؟ خۆت بەشداریت لە 

بڕیارداندا. پێکەوە دەتوانین هاوینێکی زۆر خۆش و پڕ لە بەسەرهاتی خۆش و ورووژێنەر، 

 هاوڕێی تازە، بیرەوەی خۆش

 و کۆڵێک پێکەنینامن هەبێت!

یەكێک لە گەنجەکان وەها باس دەکات: "یەکێک لە هاوڕێکانم لێمی پرسی، ”یوپرێمن” چۆن 

بوو. واڵمیم دایەوە، ساڵی داهاتوو لەگەڵامندا وەرە با بۆ خۆت بیبینی چۆنە.  ئێمە باشرتین 

هاوینی ژیامنان بەسەربردوە."

هاوینە کەمپی 

DJUPRÄMMEN WATER CAMP UNGDOM

9–6بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن50ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

 14/6 – 25/6 12 رۆژ

 26/6 – 9/7  14 رۆژ

 10/7 – 23/7  14 رۆژ

  24/7 – 6/8 14 رۆژ

7/8 – 20/8 14 رۆژ

پەیوەندی

Joel Fänge

92 52 652-08  ژمارەی کەمپی هاوینە 

info@kollosommar.se

www.kollosommar.se

Utepedagogik Sverige ABبەڕێوەبەر 

شوێن

کەمپی هاوینەی ”ئەکا” لە پارێزگای ڤەرمالندە ، نزیکەی 

 کیلومەتر لە ستۆکهۆملەوە دوورە.  هەوارگەکە لە 300

نیوچەدورگەیەکە و چەندان شوێنی مەلە، ترامپۆلینی نێو 

ئاو و گەرماوێکی سۆنای لە گوێی ئاودا هەیە.
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 Ellen och Constantia 
Stockholms skärgård

کەمپی بایەوانی  لە ئێلێن و کۆنستانتینا  

ئەزموونێکی بێ وێنەی هاوینەیە  ب

ۆ تۆ کە تەمەنت لەنێوان 10 بۆ 16 ساڵ بێت.  

ئێمە لەنێو یەکێک لە کەشتیەکامنان ئێلێن یان کۆنستانتینا دەژین و دەمێنینەوە.  بڕیار 

لەدەست با و هەوایە کە بڕیار دەدات بۆ کوێ بڕۆین، بە بەردەوامی شوێنی تازە دەبینینەوە. بە 

 رۆژدا بایەوانی دەکەین و پێش خوانی ئێوارە لە 

یەکێک لە بەندەرە رسوشتیەکانی کۆمەڵەدورگەدا کەشتیەکەمان رادەگرین.  زۆر مەلە دەکەین، 

کەباب دەبرژێنین و شتی خۆشی دیکە دەکەین. هەندێک جار کەشتییەکان پێکەوە پێشبڕکێ 

 دەکەن، لەگەڵ منداڵەکانی تردا

 یاری دەکەن یان کەباب دەبرژێنن. 

پێویستی بە هیچ ئەزموونی بایەوانی نییە بۆ بەشدارکردن لە خۆلی کەمپی بچکۆلەکان یان 

گەنجەکاندا، هەموو شتێک لەناو کەشتیەکەدا فێر دەبیت. ئەگەر تۆ پێشرت لە کەمپی بایەوەانی 

بەشداریت کردبێت و بەنیاز بیت خۆت زیاتر فێری بایەوانی بکیەت پێویستە خۆلی کەمپی 

 بەردەوامیەکە هەڵبژێری.  

لە کەشوهەوا و دۆخێ لەباردا بایەوانی دەکەین بۆ نێو دەریا. 

ئایا ئامادەیت بۆ بەسەرهاتێکی سەرکێش لەنێو دەریادا؟

 مەتر مەلە بکەیت.200مەرج: تۆ دەبێ بتوانیت النیکەم 

ELLENCONSTANTIA

بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی 3–9 )سەیری خوارەوە بکە(ساڵی پۆلی خوێندن

24–27 شوێنژمارەی منداڵ

لەناو کەشتیە بایەوانیەەدا دەژیت و دەنویت وخواردن دەخۆیت.شوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

 کەمپی هاوینەی بچکۆالن

6-3 ساڵی پۆلی خوێندنی 

 21/6-14، 8 ڕۆژ.

 کەمپی هاوینەی ئاستی 

 مامناوەندی

9-6 ساڵی پۆلی خوێندن 

. 11/7-28/6، 14 ڕۆژ.

 کەمپی هاوینەی الوان

9-5 ساڵی پۆلی خوێندن 

 5/8-24/7، 13 ڕۆژ. 

 کەمپی هاوینەی بچکۆالن

 6-3 ساڵی پۆلی خوێندن

. 15/8-8، 8 ڕۆژ.

 کەمپی هاوینەی بچکۆالن

6-3  ساڵی پۆلی خوێندن 

21/6-14، 8 ڕۆژ.

 کەمپی هاوینەی الوان 

9-5 ساڵی پۆلی خوێندن 

16/8-5، 12 ڕۆژ.

پەیوەندی

kollo@syellen.se

www.syellen.se

segelfartyget.ellen

Stiftelsen S/Y Ellenبەڕێوەبەر 

Stockholms skärgårdشوێن

بایەوانی کەمپی 
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Granbo Teater 
Barnens ö

پێت خۆشە کە شانۆگەری، دانس تاقی بکەیتەوە و موسیقا بژەنیت یان لە 

هاویندا لەسەر شانۆ راوەستیت؟ ئەوجا کەمپی شانۆگەری گرانبۆ پڕبەپێزە بۆ 

تۆ! 

کێشە نییە ئەگەر پێشرت شانۆگەریت نەکردبێت، هەر جۆرێک بێت بەخێر بیت بۆ کەمپی 

 شانۆگەریی گرانبوو  لێرەدا دەتوانیت چاالکییە کالسیکییەکانی کەمپی هاوینە بکەیت 

 وەکو گەشتکردن بە بەلەم بۆ کۆمەڵەدورگەیەکی ئەفسووناوی،

 دیسکۆ و مەلەکردن ئەزموون بکەیت. لە هەمان کاتدا دەتوانیت ئەکتەری، دانس، گۆرانی 

وەتن لە تیپێکدا تاقی بکەیتەوە.  پێکەوە شانۆگەرییەک دادەنێین کە دواتر لەبەردەم 

بینەرێکدا منایشی دەکەین لەگەڵ هەموو ئەو شتانەی کە لەگەڵیدا دێن – ماکیاژ، جلوبەرگ و 

چەپڵەی گەورە! تا بڵێیت ورووژێنەرە!

ئێمەی راهێنەر لە کەمپی هاوینەی گرانبو ئەکتەری پرۆفێشناڵین، سەماکار، موزیکژەن و 

 پسپۆڕی فێرکارین کە زۆر حەزمان لە کەمپی هاوینەیە.  

زۆر پێامن خۆشە کە شانۆگەریی ئەفسووناوی لەگەڵ ئێوەدا دروست بکەین! 

شانۆگەری کەمپی 

GRANBO TEATER

9-6بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن40ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

14 رۆژ  27/6 – 14/6

1/7 – 14/7 14 رۆژ

14 رۆژ  31/7 – 18/7

4/8 – 17/8 14 رۆژ

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

granbokollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Granliden 
Barnens ö

لە گرانلیدەندا تا بڵێیت یاری و گەمەی خۆش هەیە! لێرە الی ئێمە رۆژانە بە 

چەتوونی، راهێنەر کە جلی ماسێکرادیان لەبەر کردووە و مێوانی ورووژێنەر، 

سوپرایز دەکرێیت.

ڕاهێنەرەکان شارەزان لە دۆزینەوەی چاالکییە خۆش و هەمیشە چاالکییەکی سەرنجڕاکێشیان بە 

دەستەوەیە. ئێمە یاریی سەرنجڕاکێش وەکو گەڕان بەدوای زێر، ڕێپێوان لە رسوشت، زیندانی نێو 

قەاڵ یان یاریی هێمن وەکو کاری دەستی، مەلە و راوەماسی دەکەین.  کەشێکی دڵگیری داخراوی 

کەمپی هاوینەیە کە پڕە لە پێکەوبوون و دەرفەت. پێکەوە بیرەوەری بۆ هەتاهەتا دروست 

دەکەین!

 ئێمەی راهێنەر دەکرێت نەختێک وەکوو شێتووێت پێناسە بکرێین،

 بەاڵم هاوکات زۆر دڵنیان و ئەزموونی زۆرمان لە بواری کەمپی هاوینەدا هەیە. بە دڵنیاییەوە 

 هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ ئەوەی

 ماوەی کەمپی هاوینەکەت تا بڵێیت بەخۆشی ببەیتە سەر! 

هاوینە کەمپی 

GRANLIDEN

6-3بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن44ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

12 رۆژ  25/6 – 14/6

28/6 – 9/7  12 رۆژ 

12 رۆژ   23/7 – 12/7

12 رۆژ   6/8 – 26/7

12 رۆژ  20/8 – 9/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

granlidenskollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Granvik 
Barnens ö

 ئەگەر پێت خۆش بێت کە خۆت فێری فیلم دروستکردن بکەیت،

 کەمپی هاوینەی گرانڤیک ئەو شوێنەیە کە بەدوایدا دەگەڕیت!

 لێرەدا دەتوانیت فیلمنامە بنووسیت، دەرهێننانی بکەیت، 

کاری ئەکتەری بکەیت، فیلم ئێدیت بکەیت –  و دەتوانیت ئیفەکتی سەرنجڕاکێش و دەنگی 

لەسەر دابنیت تاکو هەست بکەیت کە بەرهەممێنانی فیلمەکە بەتەواوی  پیشەییانەیە.   

کاتێک کە دێیت بۆ المان پێویست ناکات هیچ شتێک بزانیت، ئێمە خۆمان هەموو شتێک کە 

پێویستە بۆ ئەوەی بەرهەم بهێنیت، فێرت دەکەین. 

 بێگومان هەروەها دەتوانیت چاالکیی دیکەی کالسیکی 

گرانڤیک وەکوو یاریگەلی ئاوی، مەلەکردن بە جلەوە، رێپێوان لە رسوشتدا و کۆمەڵێک 

رسەوتن و پشوودان خۆشی تر ئەنجام بدەیت. رۆژەکان لە گرانڤیکدا بە لەخەوهەستاندنی 

 تایبەت دەست پێدەکات و هەموو شەوێک 

گۆرانی کەمپی هاوینەی خۆمان دەڵێن.  

ئێمەی راهێنەرانی گرانڤیک خولیای یاری و داهێنانی دونیای جادووین کە ئێوەش دەتوانن 

 ئەزمونینان بکەن.  هەموومان 

 لە بواری فیلمدا ئەزموومنان هەیە و

 دوو چەند کەسێک لە ئێمە بە شێوازی پیشەی لە بواری فیلمدا کار دەکەین.

فیلم هاوینەی  کەمپی 

GRANVIK FILM

8-5بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن44ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

12 رۆژ  25/6 – 14/6

12 رۆژ   9/7 – 28/6

12 رۆژ   23/7 – 12/7

12 رۆژ   6/8 – 26/7

12 رۆژ  20/8 – 9/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

granvikfilmkollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Granö gård 
Barnens ö

 ئەگەر بە بیرکردن لە ئامادەبوون لەسەر شانۆدا پەرۆش دەبیت 

و دەتەوێت سەبارەت بە منایش، دانس، گۆرانی و شانۆگەری زیاتر بزانیت، 

گرانئوێ گۆرد ئەو شوێنەیە کە دەبێت هەڵیبژێریت! 

لیرەدا جگە لە یاریی و چاالکیی خۆش لەسەر شانۆ، هەروەها دەتوانیت یاریگەلی ئاسایی 

دیکەی گرانئوێ گۆرد و چاالکیی کالسیکی دیکەی کەمپی هاوینە ئەزموون بکەیت.  جا بۆیە 

یەک رۆژ الی ئێمەدا دەتوانێت بریتی بێت لە هەموو شتێک، لە یاریگەلی ورووژێنەر و خێرا 

وەککو راوی دێو و وەستانی دانس تاکو یاریی هێمن وەکو کاری دەستی، راهێنان لەسەر شانۆ 

و کاتبەسەربردن بۆ خۆ فێنککردنەوە لە قەراخی ئاودا و کۆڵێک مەلە. 

ئێمەی سەرپەرەشتیکارانی کەمپی گرانئوێ گۆرد فێرکاری بەئەزموونی شانۆگەری، دانس و 

موسیقاین و بەپەرۆشین بۆ ئەوەی کاتەکانی کەمپی هاوینەت بکەینە خۆشرتین رۆژەکانی 

هاوینت!

GRANÖ GÅRD SCEN

6-3بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن45ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

14/6 – 27/6 14 رۆژ

1/7 – 14/7 14 رۆژ

18/7 – 31/7 14 رۆژ

4/8 – 17/8 14 رۆژ

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

granogard

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.

شانۆ هاوینەی  کەمپی 
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Ivarsudde 
Vätö – Stockholms skärgård

 دەریا، با، هەتاو و مانگ 

 فەرمانڕەوایی کەمپی هاوینەی 

 دەزگای ئیڤارشئۆدە دەکات! 

لەبەر نزیکبوونی دەریاکە کە رێک لەوبەرەوەی پەنجەرەکەیە، مەلەکردن، بایەوانی کردن،  

پێشبڕکێی کانو سواری و راوەماسی بریتییە لە چاالکییەکانی رۆژانە. دوای یەک رۆژ شەڕەئاو 

یان گرتنی ئااڵ لە دارستاندا دەڕۆینە گەرماوی سۆنا کە بە دار گەرم دەکرێت پێش ئەوەی 

ساندویچی ئێوارەمان بخۆین.  چاوەڕێی بیرۆکەی سەرشێتانە، سەرنجڕاکێش و دڵڕفێن لەالیەن 

سەرپەرشتیکارە داهێنەر و بەئەزموونی کەمپەکەمان "ئیڤار" بکە!

دیسکۆ، زەنجیرەفیلمی گالدیاتۆر، "رێگاتا"  و زیندانیان لە قەاڵی ئیڤارش چەند منوونەیەکی 

چاالکیەکامنانە. و لە کەمپی ”ئیڤارشئۆدە” کێبڕکێی دروستکردنی کێک، پینگپۆنگ و رۆژی 

مەلەی گەرماوی سپا بەرنامەی رۆژانەیە. لەو ماوەیەی لەوێدان بە بەلەمی سەوڵی سوار دەبین بۆ 

ئەوەی نزیکی کۆمەڵەدورگە ببینەوە و لەژێر روناکی ئەستێرەکاندا بخەوین. رەنگە پێش کۆتایی 

 ماوەی کەمپەکە لە دارستانەکەدا جنۆکە ببینیتەوە...  

 خۆت ئامادە بکە بۆ دۆزینەوە هاوڕێی تازە و بەسەرهاتی دڵڕفێن 

لە کەمپی ”ئیڤارشئۆدە”.

هاوینە کەمپی 

IVARSUDDE

 )سەیری خوارەوە بکە(9-1بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن46-44ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

9-3ساڵی پۆلی خوێندنی 

14/6 – 27/6 14 رۆژ

14 رۆژ  11/8 – 29/7

6-9ساڵی پۆلی خوێندن 

14 رۆژ  12/7 – 29/6

14 رۆژ  27/7 – 14/7

1-6ساڵی پۆلی خوێندن 

8 رۆژ  20/8 – 13/8

پەیوەندی

kollo@birkagarden.se

www.birkagarden.se

ivarsuddekollo

Stiftelsen Birkagårdenبەڕێوەبەر 

شوێن
 باشوری رۆژهەاڵتی نۆرتێلییە،Vätö لە دورگەی 

 کیلومەتر دوورە لە ستۆکهۆڵمەوە. 90 نزیکەی 
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Lina och Lova 
Stockholms skärgård

لەم کەمپی هاوینەی بایەوانییەدا هەموو کەسێک فێری بایەوانی دەبن و هەموو 

ئەو شتانەی دیکە گرێبەستە بەوی کە لە بەلەمدا بیت. لێرە هەم سەرکێشی و 

هەم دڵڕفێنی ئەزموون دەکەیت!

-ە Skeppsholmsgårdenئیـە لەناو بەلەمە بچوکە بایەوانیەکانی ”لینا و لوڤا” کە سەربە 

دەمێنینەوە و دەژین. هەموو فێری بایەوانی دەبن و ئەو کەسانەی کە پێیان خۆشە دەتوانن 

بەلەمکە لێبخوڕن، بەرەوانیکردنی ئاراستەی بەلەمەکە بکەن و فێری گرێلێدان بن. ئێمە زۆر 

جار نیوەی رۆژەکە بایەوانی دەکەین و کاتێک کە هەست دەکەین ئیرت تەواو بووین، بەندەرێکی 

رسوشتی دەدۆزینەوە و بەلەمە چارۆکەدارەکامنان لەوێدا رادەگرین.

کاتێک کە بایەوانی ناکەین چاالکیگەلی دیکەی سەرنجڕاکێشی هاوینە دەکەین. مەلە دەکەین، 

کەباب دەبرژێنین، یاری دەکەین، دیسکۆ ساز دەکەین، کولیچە دروست دەکەین و شتی دیکەی 

خۆش دەکەین. بەلەمەکامنان وەکوو پالتفۆرمێکە کە دەتوانین  خۆتان لە گوریسی بەلەمەکە 

هەڵکێشن بۆ سەرەوە، لە مێڵی پێشەوەی بەلەمەکە باز ببەیت یان بە بەلەمە بچوکەکەمان 

سەوڵ لێبدەیت. 

لە کۆتایی ماوەی کەمپەکەدا شەوێکی تەواو هەر بایەوانی دەکەین. کاتێک کە کەمپی هاوینە بە 

شێوازی گرووپی بچووک بەڕێوە بربێت و کە سەرپەرەشتیارەکان و گەنجەکان پێکەوە بژین خۆی 

لە خۆیدا دەبێتە هۆی دروستبوونی کەشێکی زۆر دلنشین. 

 مەتر مەلە بکەیت.200مەرج: تۆ دەبێ بتوانیت النیکەم 

بایەوانی کەمپی 

LINA OCH LOVA SEGLARKOLLO

 5–9بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلیساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن17ژمارەی منداڵ

ئێمـە لەناو بەلەمەکاندا دەژینشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

13 شوێن  13/6-25/6

9/7-27/6 13 شوێن 

24/7-11/7 14 رۆژ

7/8-26/7 13 شوێن

20/8-9/8 12 رۆژ

پەیوەندی

08-684 252 05

0707 83 83 53

segling@skeppsholmsgarden.se

skeppsholmsgarden.se

skeppsholmsgarden

Föreningen Skeppsholmsgårdenبەڕێوەبەر 

شوێن

کۆمەڵەدورگەی ستۆکهۆڵم )ئێمە هەم لە خێپسهۆملنەوە 

گەشتەکە دەست پێدەکەین و هەم لەوێشەوە کۆتایی 

دەهێنین(
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Lindängen 
Barnens ö

لە لیندئینگن دەتوانیت کەمپی هاوینەیەکی زۆر دڵڕفێن، سەوڵلێدان و 

بەلەمسواری، کاردەستی و مەلە ئەزموون بکەیت. 

لێرەدا ڕۆژانی هاوین ئەفسووناوین و یارییە سەرگەرمییە دڵڕفێن و ورووژێنەرەکانی ئاوی 

پێشکەش دەکەن. مەلەکردن، سەوڵلێدان و بەلەمسواری و کاردەستی لەگەڵ ئەوپەڕی 

چاالکی و چەتوونی دیکە تێکەڵ دەکرێن. لە حەوشەکەدا مێزێکی پینگپۆنگ هەیە و لە 

شوێنی راهێنانی موزیکدا دەتوانی موزیک بژەنیت.  بێگۆمان جلی ماسکێرادیش هەیە بۆ 

کەسێک بیەوێت کەمپی هاوینە بباتە دونیاێکی ئەفسووناوی. 

 لە لیندئێنگن هەمیشە شوێنێک و

  ئەزموونێک بۆ هەموو کەس هەیە. ئێمەی ڕاهێنەران دڵۆڤانین، چەتوونین 

 و بەپەرۆشین کە هەموو کەسێک کاتێکی خۆش بباتە سەر.  ئیمە بە پەرۆشەوە 

 چاوەڕێن تاکوو بیرەوەی خۆشی هاوینی 

لەگەڵتدا دروست بکەین. 

هاوینە کەمپی 

LINDÄNGEN

6-3بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن30ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

14/6 – 27/6 14 رۆژ

14 رۆژ   14/7 – 1/7

14 رۆژ   31/7 – 18/7

14 رۆژ   17/8 – 4/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

lindangenskollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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ماوەکان  --  2023 هاوینە  کەمپی 

ساڵی پۆلی خوێندن
ژامرەی  
الپەڕەی رۆژەکان

 مانگی هەشت مانگی حەوت مانگی شەش

هەفتەی 33هەفتەی 32هەفتەی 31هەفتەی 30هەفتەی 29هەفتەی 28هەفتەی 27هەفتەی 26هەفتەی 25هەفتەی 24

 2023 هاوینە  کەمپی 

Akka3-6 12-14 25/6 – 14/6 9/7 – 26/6 23/7 – 10/7 6/8 – 24/7 20/8 – 7/8 6 

Assöbacken1-3 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 

Backis3-6 12 25/6 – 14/6 9/7 – 28/6 23/7 – 12/7 6/8 – 26/7 20/8 – 9/8 8 

Bergängen1-3 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 

Björkbacken1-3 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 

Djuprämmen6-9 12-14 25/6 – 14/6 9/7 – 26/6 23/7 – 10/7 6/8 – 24/7 20/8 – 7/8 11

 Ellen3-9 8-14 14-21/6 28/6-11/7 24/7-5/8 8-15/8 12 

Constantia14-21/6 5-16/8 

Granbo6-9 14 27/6 – 14/6 14/7 – 1/7 31/7 – 18/7 17/8 – 4/8 13 

Granliden3-6 12 25/6 – 14/6 9/7 – 28/6 23/7 – 12/7 6/8 – 26/7 20/8 – 9/8 14 

Granvik5-8 12 25/6 – 14/6 9/7 – 28/6 23/7 – 12/7 6/8 – 26/7 20/8 – 9/8 15 

Granö gård3-6 14 27/6 – 14/6 14/7 – 1/7 31/7 – 18/7 17/8 – 4/8 16 

Ivarsudde1-9 8-14 27/6 – 14/6 12/7 – 29/6 27/7 – 14/7 11/8 – 29/7 20/8 – 13/8 17 

Lina och Lova5-9 12-14 13/6-25/6 27/6-9/7 11/7-24/7 26/7-7/8 9/8-20/8 18 

Lindängen3-6 14 27/6 – 14/6 14/7 – 1/7 31/7 – 18/7 17/8 – 4/8 19 

Parkudden3-6 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 Seglarläger6-9 14 19/6-2/7 17/7 – 4/7 2/8 – 20/7 17/8 – 4/8 23 

Shamrock5-9 10-14 20/8 – 11/8 10/7 – 28/6 26/6 – 13/6 24 

Solgården4-7 14 27/6 – 14/6 14/7 – 1/7 31/7 – 18/7 17/8 – 4/8 25 

Solvik4-6 12 25/6 – 14/6 9/7 – 28/6 23/7 – 12/7 6/8 – 26/7 20/8 – 9/8 26 

Starrbäcken7-9 14 27/6 – 14/6 14/7 – 1/7 31/7 – 18/7 17/8 – 4/8 27 

Storgården3-5 12 25/6 – 14/6 9/7 – 28/6 23/7 – 12/7 6/8 – 26/7 20/8 – 9/8 28 

Strand3-6 12 25/6 – 14/6 9/7 – 28/6 23/7 – 12/7 6/8 – 26/7 20/8 – 9/8 29 

Strandhem3-6 12 25/6 – 14/6 9/7 – 28/6 23/7 – 12/7 6/8 – 26/7 20/8 – 9/8 30 

Stugorna3-6 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 

Sundsro5-8 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 

Synsholmen2-9 14 21/6-4/7 24/7 – 11/7 9/8 – 27/7 33 

Sörgården1-3 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 

Sörängen3-6 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 

Tallåsen3-6 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 

Udden3-6 12-14 25/6 – 14/6 9/7 – 26/6 23/7 – 10/7 6/8 – 24/7 20/8 – 7/8 37 

Åhlengården4-7 12 25/6 – 14/6 9/7 – 28/6 23/7 – 12/7 6/8 – 26/7 20/8 – 9/8 38 

Östergården6-8 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

21 20



Parkudden 
Barnens ö

لە پارکئودن دەتوانی بەشداری لە شتگەلی ئەفسووناوی بکەیت، چاوت بە 

بوونەوەری ئەفسانەی بکەوێت و چارە بۆ نادیارییەک بدۆزیتەوە.

جگە لە رۆژی پڕجموجۆڵی چیرۆکی پڕ لە جن و پەری، چەتەی دەریایی کاتێک 

دێیتە کەمپی پارکئودەن ماوەی چاالکییگەلی دڵڕفێن بەسەر دەبەیت. ئەگەر الی 

تۆ بەلەمسواری، فوکردنی گەورەترین بڵقی سابوونی دونیا، یاری زیندانیەکان لە 

هەوارگەکەدا، رێپێوان لە رسوشت و رزگارکردنی هاوینەهەوارەکە لەدەست سەرۆک 

مافیاکان لە رۆژی مافیادا، سەرنجڕاکێشە – کە واتە کەمپی ”پارکئودەن” لەراستیدا 

کەمپێکە بۆ تۆ!

راهێنەرانی کەمپی هاوینەی پارکئودەن فانتازیاێکی ناوازەیان هەیە.  ئەوان بەوپەڕی 

خۆشحاڵییەوە چاوەڕێن تاکوو باشرتین رۆژەکانی هاوین لەگەڵتدا دروست بکەن.

هاوینە کەمپی 

 PARKUDDEN

6-3بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن40ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

10 رۆژ  2/6 – 14/6

10 رۆژ   5/7 – 26/6

10 رۆژ   16/7 – 7/7

19/7 – 28/7 10 رۆژ 

1/7 – 9/8 10 رۆژ

11/8 – 20/8 10 رۆژ

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

parkudden_kollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Rånö Seglarläger 
Stockholms skärgård

لە کەمپی بایەوانیی ”رۆنئوێ”دا هەموو رۆژێک پڕە لە بایەوانی کردن، هەتاو، 

مەلە و چاالکیگەلی سەرنجڕاکێشی دیکە. 

الی ئێمەدا هەموو ئەو چاالکییانەی کە لە کەمپی هاوینەی ئاساییدا هەیە، پێشکەشی 

دەکرێت بەاڵم بایەوانی کردن بابەتی سەرەکی ئێمەیە.  کێشە نییە ئەگەر تازە دەستت 

پێکردبێت یان بەئەزموون بیت.

لە کەمپی ”رۆنئوێ” هەم دەتوانی بایەوانی بە بەلەمی بچوک و هەم بە بەلەمی گەورە 

بکەیت. هەروەهاش دەرفەتی ئەوەت هەیە کە بە با سورف-سواری بکەیت. پاش دوو هەفتە 

فێری لێخوڕینی بایەوانی دەبیت کە بۆ هەتاهەتا لە ژیانتدا دەمێنێتەوە. 

کەش و دۆخی کەمپەکەی ئێمە دڵنیا و شادە. تۆ دەتوانیت بە تەنها خۆت یان لەگەڵ باشرتین 

هاوڕێکەتدا بێت بۆ ئێرە، پاش چەند رۆژێک هەموو دەناسیتەوە. 

 کچێک وەهای نووسی: "مرۆڤ لە کەمپی هاوینەی ”رۆنئوێ”دا 

لەگەڵ هەموو منداڵەکاندا و هەرەوەهاش لەگەڵ سەرپەرشتیکارەکاندا هەستی هاوبەشی 

دەکات. هەستی یەکبوون بەڕاستی بێ وێنەیە!"  

 مەتر مەلەوانی بکەیت. 100مەرج: دەبێ بتوانیت النیکەم  

RÅNÖ SEGLARLÄGER

بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی 6–9ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن28ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

7 /2-19/6  14 رۆژ

 4/7 – 17/7 14 رۆژ

رۆژ  14  2/8 – 20/ 7

14 رۆژ  17/8 – 4/8

پەیوەندی

Rikard Lindholm 070-723 12 80

info@ranoseglarlager.nu

www.ranoseglarlager.nu

ranoseglarlager

Rånö Seglarläger

Arbacia ABبەڕێوەبەر 

شوێن

لە دورگەی رۆنئۆیە کە لە کۆمەڵەدورگەی باشوریی 

ستۆکهۆڵمە لە نزیکی نینێسهامن-ە.  کەمپەکەمان زەویەکی 

بەرفراوانی هەیە  کە یاریگەی تۆپێنی تێدا هەیە و بەندەری 

تایبەتی هەیە  بۆ بەلەم و مەلەکردن.

بایەوانی کەمپی 
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Shamrock
Stockholms skärgård

بەخێر بیت بۆ نێو ”شەمرۆک” کە گەورەترین کەشتیی بایەوانی 

”خێپارهۆملسگۆردن”-ە. بە یارمەتی یەکرت چارۆکەی کەشتیەکە هەڵدەکەین و 

 تۆنەکە. 160بە یارمەتی وزەی با خێرایی دەبەخشینە کەشتیە 

بۆ ئەو شوێنەی کە با دەمانبات بایەوانی دەکەین و لە کەنداوێک یان بەندەرێکی رسوشتیدا 

کەشتیکەمان رادەگرین.

 کاتێک کە بایەوانی ناکەین یاریی سەرنجڕاکێش 

 دەکەین و ئەو دورگەیانەی کە لەسەر رێگەمانەوە بێت  لێیان دەکۆڵینەوە. ئایا  

 چراخانی دەریایی، کیوسک، لەوەڕگە، دەوەنی گۆیژه شینكه

 یان یاریگەیەکی تۆپێن هەیە؟ لەو دورگەیانە کە شتی زۆری تێدا هەیە کە بیبینیتەوە زۆر 

جار رۆژێکی زیاتر دەمێنینەوە پێش ئەوەی کە بەردەوام بە بایەوانی بدەین بۆ شوێنێکی 

دیکە. لە ماوەی کەمپەکەدا زۆر جار لەناو کەشتیەکەدا سینەما و دیسکۆ ساز دەکەین. ئەڵبەت 

جگە لە دۆزینەوەی هاوڕێی تازە، کێبڕکێی کێک دروستکردن، پێشبڕکێی "پێنجینە" و بایەوانی 

 کردن بریتییە لە 

بابەتە هەرە خۆشەکان, بێ گومان جگە لە دۆزینەوەی هاوڕێی تازە. ئایا بە التەوە 

 سەرنجڕاکێشە؟

 بەخێر بیت بۆ شەمرۆک! 

 مەتر مەلە بکەیت.200مەرج: تۆ دەبێ بتوانیت النیکەم 

بایەوانی کەمپی 

SHAMROCK SEGLARKOLLO

بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی 5–9ساڵی پۆلی خوێندن

26 شوێنژمارەی منداڵ

تۆ لەناو شەمرۆکدا دەمێنیتەوە و دەژیتشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

14 رۆژ  26/6 – 1/6

13 شوێن   10/7 – 28/6

10 رۆژ   20/8 – 11/8

پەیوەندی

08-684 252 05

0707 83 83 53

segling@skeppsholmsgarden.se

skeppsholmsgarden.se

skeppsholmsgarden

Föreningen Skeppsholmsgårdenبەڕێوەبەر 

شوێن

کۆمەڵەدورگەی ستۆکهۆڵم )ئێمە هەم لە خێپسهۆملنەوە 

گەشتەکە دەست پێدەکەین و هەم لەوێشەوە کۆتایی 

دەهێنین(
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Solgården 
Barnens ö

ئەگەر بە هەمان رادە کە حەزت لە یاریی خێرا و پڕجموجۆڵە ئەوەندەش 

حەزت لە چارەدۆزینەوە بۆ راز و مەتەڵەکە – وەرە بۆ سولگۆردن!   

لێرەدا زۆرجار کێڵگەکە لەالیەن کارەکتەرە نامۆکانەوە داگیر دەکرێت و هەندێکجاریش 

یارمەتیان دەدەین بۆ دۆزینەوەی ئەو سەرکردە ونبووەی کە ڕفێرناوە. یەکێک لە ڕۆژەکان بە پێ 

دەرۆین بۆ سەیرانێک بەناو دارستانەکەدا بەرەو الی ئاو و لەوێ مەلە دەکەین، سۆسیس کەباب 

دەکەین و لە دەوری ئاگریدا یاریی مافیا دەکەین یان تەنها بۆ خۆمان بە مۆسیقا پشوو و ئارام 

دەگرین.

لە کەمپی هاوینەی سولگۆردندا هیچ رۆژێک وەکوو رۆژێکی تر نییە و راهێنەرەکان ئەوەی لە 

 دەستیان بێت دەیکەن بۆ ئەوەی ماوەکەت لە کەمپی هاوینەدا بەڕاستی ئەفسووناوی بێت! 

ئێمە خۆشڕوو، چەتوون و زۆربەی کات ماسێکرادمان لەبەرە!

هاوینە کەمپی 

SOLGÅRDEN

7-4بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن50ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

14/6 – 27/6 14 رۆژ

1/7 – 14/7 14 رۆژ 

18/7 – 31/7 14 رۆژ 

14 رۆژ   17/8 – 4/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

solgardenskollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Solvik 
Barnens ö

هەرکەسێک دێتە سۆلڤیک دەتوانێت بەشداری لە سەرگەرمییە 

سەرنجڕاکێشەکان بکات لە رسوشتدا. ئەگەر پێشرت شوێنی رێپێوان لە 

بەرزایتدا تاقی نەکردۆتەوە، ئەمە شوێنێکی لەبارە بۆ تۆ. 

لە سۆلڤیک، دەتوانی دورگەی مندااڵن لەدەست "کرێسوس کرومپ" لە ژوری هەڵهاتنی 

ناوازەکەمان رزگار بکەیت و سواری تولەڕێگەی بەرزی سەر درەختەکان بیت. 

 هەروەها دەتوانیت لە رسوشتدا رێپێوان بکەیت، لەوێدا 

ئاگرێکی کەمپ دەکەینەوە، ماسی دەگرین و شتی تری خۆشی رێپێوانی دەکەین. لەنێوان 

 سەرکێشییەکاندا کات بۆ چاالکی دیکەی کالسیکی

 کەمپی هاوینە هەیە. مەلەوانی دەکەین، لە گوێی ئاودا کات بەسەر دەبەین و دیسکۆی 

ناوازەمان هەیە. ئێمە کاردەستی دڵنشین رێکدەخەین و یاریی تۆپێن دەکەین. ئەمە 

پێکهاتەیی ناوازەی سەرکێشی و کەمپی هاوینەیە!

 ئێمەی راهێنەران لە کەمپی هاوینەی سولڤیک

 تا بڵێی چاوقایمین، ئێمە شارەزاین، دڵنیان و خولیای چەتوونین! 

سەرکێشی کەمپی 

SOLVIK EXPEDITION

6-4بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن50ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

 14/6 – 25/6 12 رۆژ

 28/6 – 9/7 12 رۆژ

 12/7 – 23/7  12 رۆژ

 26/7 – 6/8  12 رۆژ

9/8 – 20/8 12 رۆژ

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

solvikexpedition

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Starrbäcken 
Barnens ö

ئەگەر تامەزرۆی ناسینی هاوڕێی تازەیت، حەزت لە بەشداری کردن 

لە چاالکیگەلی مەزن و بەشکۆیە – وەرە بۆ کێڵگەی کەمپی هاوینە 

پڕجموجۆڵەکەی ستەربێکن! 

 ئێمە بەپەرۆشین بۆ ئەوەی کە کێڵگەکە بکەینە شوێنێک بۆ هەموو کەسێک. 

 جا بۆیە هەمیشە هانی چەتوونی دەدەین کە 

 دەتوانێت ببێتە هۆی دروستبوونی نەریتگەلی تازە. تۆ چاالکیگەلی مەزن، 

رۆڵنواندن و یاریگەلی ئاوی ئەزموون دەکەیت! ئێمە مەلەوای دەکەین، بە سەوڵ بەلەمسواری 

 دەکەین، لەنێو رسوشتدا رێپێوان دەکەین و بێگومان دیسکۆمان هەیە. بۆ ئەو کەسانەی کە

  خولیای چێشتلێنان، دەرفەت بۆ یارمەتیدانی شێفی چێشتخانەکە هەیە 

– رەنگە دێسەرێکی بەتام لێبنیت تاکوو هەموو کەسێکی پێ داوەت بکەیت؟

ئێمەی راهێنەران تا بڵێیت بەپەرۆشین بۆ ئەوەی کە هاوینێکی لەیادنەچوو لەگەڵ تۆ و 

هاوڕێی کەمپی هاوینەکانت دروست بکەین!

هاوینە کەمپی 

 STARRBÄCKEN

9-7بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن35ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

14 رۆژ  27/6 – 14/6

1/7 – 14/7 14 رۆژ

18/7 – 31/7 14 رۆژ

14 رۆژ  17/8 – 4/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

starrbacken

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Storgården 
Barnens ö

جگە لە "ئادڤێنتورا-ئێکپێدیشن" کە سەرکێشییەکی ورووژێنەرە بە بەلەم، 

کۆڵێک سەرگەرمی دیکەی خۆش لە کەمپی هاوینەی ستورگۆردن روو دەدات!  

ئێمە لەنێو رسوشتدا پیاسە دەکەین، شاری یاری ساز دەکەین و بێگومان هەڵمەتێکی گەورەی 

دۆزینەوەی زێڕ رێک دەخەین. بەرنامەکەی ئێمە پڕ و تژییە، بەاڵم ئێمە هەمیشە کاتێک 

دەدۆزینەوە بۆ  مەلەوانی  - بەخۆشییەوە لە "ئەسئوێ" کە بورجی بازدانەکەت لەپێش چاوتە! 

بە ئێواراندا لە کەنداوی بەهەشتی خۆماندا یاری دەکەین یان ئاهەنگ دەگێڕین، لەو شوێنەی 

کە چێژ لە ئاوابوونی خۆر دەبەین،  یاریی "دانس ستۆپ"ی نوقڵ دەکەین و تەنانەت هەندێک 

جاریش دیجەێکیش دێت. 

ئیمە کە لە ستورگۆردن راهێنەرین، وزە و تینێکی زۆرمان بۆ گەمە و چەتوونی هەیە. 

ئێمە خولیای سازکردنی چاالکیی ورووژێنەرین کە کەمپی هاوینەکەت بکات بە شتێکی 

ئەفسووناوی!

هاوینە کەمپی 

 STORGÅRDEN

5-3بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن50ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

14/6 – 25/6 12 رۆژ

28/6 – 9/7 12 رۆژ 

12 رۆژ   23/7 – 12/7

12 رۆژ   6/8 – 26/7

12 رۆژ  20/8 – 9/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

storgardenkollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Strand 
Barnens ö

 لە هەوارگەی سرتانددا کەمپێکی هاوینەی مەزن 

 ئەزموون دەکەیت، هەموو شتێک لە شاریی یاریەکەی

 ئەفسووناوییەوە تا سەرکێشییەکی سەرنجڕاکێشی گەشتکردن بە پێ لە نێو 

رسوشتدا. 

 ئێمە خولیای مەلەوانین و بازدان 

لە بورجی بازدان بۆ نێو ئاو لە "ئەسئوێ" . هەروەها رەنگە فیگورگەلی دڵڕفێن سەردامنان 

بکەن – جا ئەوکات هەموو جۆرە یاریگەلی خەیاڵمەندانەی ورووژێنەر تاکو راهێنانی 

هاوکاریکردنی ژیرانە و چاالکیگەلی کاری دەستی دڵنشین پێشکەش دەکریت.

ئێمەی راهێنەران کە لە سرتاند کار دەکەین، خولیای کەمپی هاوینەین. تۆ هەمیشە دەتوانیت 

بێت بۆ المان ئەگەر بتەوێ پرسیاری گەورە یان بچوک بکەیت یان ئەگەر "تەنها" بتەوێ کە 

ئێمە چەتوونیەکی خۆش ساز بکەین! 

STRAND

6-3بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن40ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

14/6 – 25/6 12 رۆژ

28/6 – 9/7 12 رۆژ 

12 رۆژ   23/7 – 12/7

26/7 – 6/8 12 رۆژ 

12 رۆژ  20/8 – 9/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

strandkollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.

هاوینە کەمپی 
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Strandhem 
Barnens ö

لێرە الی ئێمە چاالکییگەلی کالسیکی "سرتاندهێم" وەکوو یاریی "هانگەر 

گەیمز"، "وایڵد کیدز" و تەنانەت جاروباریش سەرکێشیی "بێست ئی تێست" 

پێشکەش دەکەین.

بێگومان ئێمە رێپێوانیش دەکەین و چێژ لە رسوشت دەبینین، لە بورجی بازدانی "ئەسئوێ" 

مەلەوانی دەکین و راهێنیگەلی خۆشی هاوکاریکردن رێک دەخەین. شەوێک دەتوانی 

دیسکۆی دڵڕفێنی شەوانەمان ئەزموون بکەیت – ئێمە لەوێ تاکو سەرمیچەکە بەرز دەبێتە 

هەر دانس دەکەین. پاشان رەنگە "لیمبۆ پڕەو"ێک، "سپێکسفلوەنسەر"ێک دەربکەوێت یان 

رەنگە گرووپێی بوونەوەی بێگانە )ئەیلیەن( دەربکەون

ئێمەی راهێنەران بەپەرۆشین بۆ ئەوەی کە هەمووان کاتێکی خۆش بەسەر ببەن و لە کەمپی 

 هاوینەکەدا هەست بە پێکەوبوون و هاوبەشی بکەن. ئێمە هەروەها خولیای زۆرمان بۆ

 چەتوونی هەیە و بەتایبەت لە هەوارگەکانی دراوسێدا...

هاوینە کەمپی 

STRANDHEM

6-3بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن48ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

12 رۆژ  25/6 – 14/6

12 رۆژ   9/7 – 28/6

12 رۆژ   23/7 – 12/7

12 رۆژ   6/8 – 26/7

9/8 – 20/8 12 رۆژ

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

strandhemkollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Stugorna 
Barnens ö

کەمپی هاوینەی ستوگورنا بۆ ئەو کەسانەیە کە پێیان خۆشە لەبارەی ئاژەڵەوە 

زیاتر بزانن.   

الی ئێمەدا دەتوانیت یارمەتیامن بدەیت و ئاگات لە ئاژەڵەکانی کێڵگەکە بکەیت و لە 

هاوکات سەرکێشیگەلی کالسیکی کەمپی هاوینە ئەزموون بکەیت.  رۆژەکان پڕن لە چاالکیی 

کاری دەستی، مەلە و هەندێک جار تەوای کێڵگەکە لە یارییەکی گەورە بە کاراکتەرگەلی 

ورووژێنەر ئەفسووناوی دەبێت. هەندێ جار سەیرانی دەریا دەکەین بە دوربین و تۆڕ بۆ 

ئەوەی بتوانین زیاتر لە رسوشت بکۆڵینەوە. کەس نازانێ کەی رەنگە چاوت بە ئاژەڵی بچووکی 

دەریای، پەلەوەری دەریای ناوازە یان تەنانەت چاوت بە فوکێک بکەوێت!

 ئێمەی راهێنەران خولیای ئامێزگرتنی ئاژەاڵنی شیرین

  و ژیکەڵەین و هەوڵ دەدەین کە ئێوە و ئاژەڵەکان پێکەوە

 رۆژانێکی بێوێنە بەسەر ببەن.

STUGORNA – DJUR

6-3بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن50ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

10 رۆژ  2/6 – 14/6

10 رۆژ   5/7 – 26/6

10 رۆژ   16/7 – 7/7

10 رۆژ   28/7 – 19/7

10 رۆژ  9/8 – 1/7

10 رۆژ  20/8 – 11/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

stugornaskollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.

ئاژەاڵن هاوینەی  کەمپی 
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Sundsro 
Barnens ö

لە سوندبرو، لە تین و وزەی ئەفسووناوی کەمپی هاوینە گرمەی دێت! لیرەدا 

 دەتوانی رۆژانێکی هاوینەی دڵڕفێن 

لە گوێی دەریای ئۆالند بەسەر ببەیت، لە باشرتین گەشتی رێپێواندا بەشداری 

بکەیت و چاالکیگەلی کەمپی هاوینەی نەختێ سەرشێتانەی دەیکە ببینیتەوە! 

چونکە جگە لە گەشتی ڕێپیوان، مەلە، دیسکۆی ناوازە، چاالکییەکانی دیکەی کەمپی 

هاوینەکەمان دەتوانن بریتی بن لە یاریگەلی رۆڵنواندنی دڵڕفێن، یاریگەلی ئاویی سەرشیتانە، 

"دانس ستۆپ" لەگەڵ تێکەاڵوەیەک لە رۆژانی کاری دەستیی دڵنشین بە پێشبڕکێێ پرسیاری 

موزیک و پشوودان و حەسانەوە لە حەوشەکەدا.  

ئێمەی راهێنەران لە سوندرسو تاقمێکن بە هیوایەتگەلی جۆراوجۆر، واتە ئێمە لە سازکردنی ئەو 

چاالکیگەلە کە بۆ هەمووان لەبارن پسپۆڕین! ئێمە خولیای کەمپی هاوینەین و زۆر بەپەرۆشین 

کە چاومان بە ئێوە بکەویت و پێکەوە ئەم هاوینە بەتەواوەتی ئەفسووناوی بکەین! 

هاوینە کەمپی 

SUNDSRO

8-5بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن44ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

10 رۆژ  2/6 – 14/6

10 رۆژ   5/7 – 26/6

10 رۆژ   16/7 – 7/7

10 رۆژ   28/7 – 19/7

10 رۆژ  9/8 – 1/7

10 رۆژ  20/8 – 11/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

sundsrokollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Synsholmen 
S:t Anna

هوشتاری!  ئەگەر قەدەغەی مەلەی، راهێنەری ناخۆش، خواردنی بێتام، 

رسوشتی ناشیرین، یاریی خاووخلیچ و دیسکۆی کشمیشیت دەوێت، بۆ ئەم 

کەمپی هاوینەیە مەیە! 

 بەاڵم ئەگەر هەموو شتێکت بە پێچەوانەی ئەمە دەوێت – ئەوجا ”سینسهۆملێن” جێگای تۆیە!  

 مەتری لەسەر ئاو(8 بە "یووفو"ەکەمان باڵ بگرەوە )ترامپۆلینی 

 و لە گوێی ئاودا یان لەناو ساوناکەمان، پشوو بدە. کۆخی "لیلستوگان" رێزەرڤ بکە و لەگەڵ 

هاوڕێی کەمپیەکانتدا لەوێ بخەوە. لە "سینیس" هەم یاریی پڕجموجۆڵ، پشووی هاوینەی 

خۆش و هەم نانی تازە برژاو وەرگرە!

دایکوباوکان دەڵێن: 

 ساڵیەوە لە هاویندا روێشتووە بۆ کەمپی هاوینە، وا خەریکە دەبێتە 8"کچەکەم لە تەمەنی 

 ساڵ.  1

قەد ئەوم ئاوەها خۆشحاڵ و بەپەرۆش نەبینیەوە پاش بەسەربردنی ئەو ماوەیە لە کەمپی 

 ”سینسهۆملێن”".

 "ئەو شتەی کە کاریگەری داناوە پەرۆشی کارمەندان، 

 شادی، رووخۆشی، سۆز و ئەوەی کە وا پێدەچێت 

 کەمپەکە نائاسای بێت، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا نەریتێک

 هەیە کە دەپارێزێت."

هاوینە کەمپی 

SYNSHOLMEN

بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی 9-2 )سەیری خوارەوە بکە(ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن38ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

 6–9ساڵی پۆلی خوێندنی

14 رۆژ  4/7 – 21/6

14 رۆژ  24/7 – 11/7

 2–5 ساڵی پۆلی خوێندنی

14 رۆژ  9/8 – 27/7

پەیوەندی

070-46 00 111

kollo@synsholmen.se

www.synsholmen.se

www.gillasynis.se

synsholmen

Synsholmens Kolloföreningبەڕێوەبەر 

شوێن

 دورگەیەکی لە کۆمەڵەدورگەی جوانی "سانت ئاننا"

  بە دیمەنی دەریا و نزیک بە شوێنی تایبەتی مەلە 

و ماسیگرتن. هەندێک جار ئاژەڵی تووکدار لە کەمپەکەدا 

هەیە! هەندێ جار لە کەمپی هاوینەکەدا ئاژەڵی 

تووکدارمان هەیە!
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Sörgården 
Barnens ö

لە سۆرگۆردن، چەتەی دەریای، بوونەوەری بێگانە )ئەیلیەن(، بوونەوەر و 

دەعبای چیرۆکئاسا لەکاتێکدا کە قەد چاورڕێی ناکەیت بەئێسپای دێنە 

ناوەوە. هەرچی باشرتە ئەگەر پێش لە خوانی بەیانی بێت! 

زۆر جار بۆ دانس، کاری دەستی و بۆ یاری دێن بەاڵم هەندێک جاریش چاک چەتوونی دەکەن! 

ئێمە جگە لەوەی کە سەردانکەرانی ورووژێنەر دەبنە میوامنان، گەشتی رێپێوانی رۆژانە 

بەرەوە دەریا دەکەین، نان بە چیڵکەوە دەبرژێنی لەسەر ئاگر کابارەیەک ساز دەکەین کە 

ئەگەر پێت خۆش بێت دەتوانی بڕۆیتە سەر شانۆ. لە کۆبوونەوەکانی ئێواراندا،  بۆ خۆمان 

خۆشامن هەیە و گوێ لە چیرۆکێکی پێش نوسنت دەگرین. ئەگەر بۆت زەحمەت بێت خەوت 

لێبکەوێت، هەمیشە دەتوانیت بڕۆیت بۆ الی ئەو راهێنەرە کە لە ماوەی شەوەکەدا لە 

خانووەکەدا "هاوڕێی خەو"ە .

ئێمەی راهێنەران ئەزموونی کارمان لەگەڵ مندااڵنی بچوکدا هەیە و هەمیشە لە هەوڵداین بۆ 

ئەوەی ماوەیەکی کەمپی هاوینەی دڵنیا و خۆش ساز بکەین کە لەوێدا هەمووان هەست بە 

هاوبەشی بکەن!

بچکۆالن کەمپی 

SÖRGÅRDEN

3-1بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن30ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

 14/6 – 21/6 8 رۆژ

 24/6 – 1/7  8 رۆژ

 4/7 – 11/7 8 رۆژ

 14/7 – 21/7  8 رۆژ

 24/7 – 31/7 8 رۆژ

 3/8 – 10/8  8 رۆژ

8 رۆژ  20/8 – 13/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

sorgardens_kollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Sörängen 
Barnens ö

لە سوێرئێنگن دەتوانیت بە خێرایی کۆڵێک بیرەوەری لەیادنەچووی کەمپی 

هاوینە کۆ بکەیتەوە چونکە رۆژەکان پڕن لە چاالکیگەلی گەورە و چەتوونی! 

لیرە گەشتی رێپێوان بۆ ناو رسوشت دەکەین و لەوێدا کەباب دەکەین، مەلە دەکەین و لەژێر 

ئەستێرەکاندا دەنوین! ئێمە یاریگەلی خێرا و خۆش رێک دەخین کە زۆربەیان رۆڵنواندنیان 

 تێدایە. 

ئێمە خولیای سەرکێشیی بەلەمسوارین، بە بەلەمی کانو سەوڵ لێدەدەین و رۆژەکانی گەرمی 

هاوین لەگوێ ئاودا بەسەر دەبین.  هەندێک جار هەوارگەکەی دراوسێامن دێن شەڕەئاومان پێ 

 دەفرۆشن و ئێمە قەد ناڵێن نا. 

بە نەختێک یارمەتی تۆ، ئەمساڵ دەیبەینەوە!

ئێمەی راهێنەران حەز دەکەین چەتوونی بکەین، هاوکاتیش بەپەرۆشین کە کەشێک دڵنیا ساز 

بکەین کە لەوێدا هەموو کەسێک هەست بکات کە شوێنەکە سەربە خۆیەتی.

هاوینە کەمپی 

SÖRÄNGEN

6-3بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن48ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

10 رۆژ  2/6 – 14/6

10 رۆژ   5/7 – 26/6

10 رۆژ   16/7 – 7/7

10 رۆژ   28/7 – 19/7

10 رۆژ  9/8 – 1/7

10 رۆژ  20/8 – 11/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

sorangenskollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Tallåsen 
Barnens ö

لیرەدا لە تالئۆسن بەخەبەرکردنەوەگەلیکی مەزن و سەرشێتانەمان هەیە؛ هەر 

لە ئەستێرەگەلی فوتبۆڵەوە بگرە تا دەعبا دەتوانن دەربکەون و هەندێک جار 

تەنانەت نوقڵ دەبارێت! 

ئێمە حەزمان لە بەسەربردنی کاتی خۆش لە گوێی ئاو، مەلەی سپا، مەلەوانی و کاری 

 دەستییە. نزیکەی ئەو رادەیە کە خولیای قەشمەری، گەشتی ڕێپێوانکردن،

"  )تەواو کەمپەکە کێک دروست دەکات( Hela Kollot Bakar و رێکخستنی چاالکیگەلی  "

" )سەرۆکەکە بڕفێنە(! بێگومان الی ئێمە شانۆیەکی کراوەیش رێک دەخرێت Kapa bossenو"

کە هەر کەسێک بیەوێت ئەو دەرفەتەی پێدەدرێت کە بڕواتە سەر شانۆ و نواندن بکات.  بۆ 

ئێمە گرینگە کە لە کەمپی هاوینەدا هەست بکەیت کە لە ماڵ خۆتیت، جا بۆیە تۆ و هەموو 

منداڵەکانی تر کەسێکی پشتیوان وەردەگرن. 

 ئێمەی راهێنەرانی تالئۆسن ئەزموونی زۆرمان لە منداڵ هەیە، 

 دڵنیاین و بە رادەی پێویست شێتووێنت تا ماوەی کەمپی هاوینەکەت 

ببێتە خۆشرتین کاتی هاوینت!

هاوینە کەمپی 

TALLÅSEN

6-3بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن40ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

10 رۆژ  2/6 – 14/6

10 رۆژ   5/7 – 26/6

10 رۆژ   16/7 – 7/7

10 رۆژ   28/7 – 19/7

10 رۆژ  9/8 – 1/7

10 رۆژ  20/8 – 11/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

tallenkollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Udden 
Värmland

واوو! هەلی بەشداریکردن لە کەمپی هاوینە لە نیوچەدورگەی تایبەت و 

دۆزینەوەی کۆڵێک هاوڕێی تازە لەدەست مەدە! 

دەتوانیت خۆت لە هەتاو بدەیت لەسەر پالتفۆرمی گوێی ئاوەکە، باز بدەیتە نێو ئاوەکە 

لە ترامپۆلینەکە و لە هەرەمی ئاویەکەمانەوە یانخود لەگەڵ هاوڕێکەت سورای بەلەمی 

مۆزی بیت کە جێتسکی رایدەکێشێت. بێگومان ئێمە چاالکیی دیکە وەکو کێبڕکێی تۆپێن، 

 )ئااڵکە بگرە(، CTFبەلەمسواری، دروستکردنی کەڵەک، شۆوی بەهرەمەندی، راوەماسی، 

 ڤۆلیبۆڵ، خەوتن لە دەرەوە، 

 گۆرانی وتن لە دەوری ئاگر، 

خوارندنی مۆزی برژاوی سەر ئاگر، کاری دەستی، ساز کردنی دیسکۆ، پێشبڕکێی گاڵتەجاڕ، 

 پۆشینی جلی ماسکێراد، بازدان لەسەر ترامپۆلین و کۆڵێک چەتوونیامن هەیە.

 یەکێک لە منداڵەکان دەنووسێت: 

 "ناتوانم هاوینەکەم بە وشە دەربڕم.

زۆر کاتێکی خۆشم بەسەر برد و بیری هەموویان دەکەم." 

تۆ خۆت بەشداریت و دەتوانیت کاریگەری دابنێیت تاکو باشرتین هاوین پێکەوە ببەینەسەر. 

 ئامادەی سەرکێشت؟  ئێمەی سەرپەرەشتیکاران 

 هەر لەئێستاوە چاوەڕێی 

هاوینین لە کەمپی ئاویی ”ئودەن”!

هاوینە کەمپی 

UDDEN WATER CAMP JUNIOR

6-3بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن50ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

 14/6 – 25/6 12 رۆژ

 26/6 – 9/7  14 رۆژ

 10/7 – 23/7   14 رۆژ

 24/7 – 6/8   14 رۆژ

14 رۆژ  20/8 – 7/8

پەیوەندی

Joel Fänge

92 52 652-08 ژمارەی کەمپی هاوینە  

info@kollosommar.se

www.kollosommar.se

Utepedagogik Sverige ABبەڕێوەبەر 

شوێن

کەمپی هاوینەی ”ئەکا” لە پارێزگای ڤەرمالندە ، نزیکەی 

 کیلومەتر لە ستۆکهۆملەوە دوورە.  هەوارگەی کەمپی 300

هاوینەکە لە نیوچەدورگەیەکدایە کە چەندان شوێنی 

مەلەکردن و یاری ترامپۆلینی مەلەی تێدایە.
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Åhléngården 
Barnens ö

 گەشتی پیاسە، زۆمبیی کۆتایی دونیا 

 و دیسکۆیەکی تا بڵێیت مەزن تەنها 

 بڕێک لەو چاالکییە وروژوێنەرانەیە کە 

ئۆلێنگۆردن دەتوانێت پێشکەشیان بکات.

کەمپی هاوینە لە ئۆلێنگۆردن هەم یاری، پێکەوەبوون و رۆڵنواندنی تێدایە.  رۆژانی 

گەرم لە گوێی ئاو، لە نێو ئاو یان لە ناوەڕاستی شەڕەئاودا بەسەر دەبرێت. لە 

هەوارگەکەدا جگە لە شتەکانی تر یاریگای فوتبۆڵ و مێزی پینگ پۆنگ و دوو کوخی 

دڵنشین هەیە کە دەتوانیت کاری دەستی تێدا بکەیت یان بۆ خۆت لەوێ دابنیشیت و 

پشوو بدەیت. 

ئێمەی راهێنەرانی ئۆلێنگۆردن هەوڵ دەدەین زۆر شتی ورووژێنەر بخەینە ڕوو. ئێمە 

پێامن وایە پێکەوەبوون گرینگە و دەمانەوێت هەمووان کەمپێکی هاوینەی بەڕاستی 

دڵڕفێنیان هەبێت لەگەڵ کۆمەڵێک هاوڕێی نوێ. 

هاوینە کەمپی 

ÅHLÉNGÅRDEN

7-4بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن45ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

12 رۆژ  25/6 – 14/6

12 رۆژ   9/7 – 28/6

12 رۆژ   23/7 – 12/7

12 رۆژ   6/8 – 26/7

12 رۆژ  20/8 – 9/8

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

ahlengarden_kollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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Östergården 
Barnens ö

لەگەڵ ئێمە لە ئۆستەرگاردن، دەرفەتت بۆ دەڕەخسێت هەموو شتێک 

بکەیت لە پشوودان و حەسانەوە لە کەنار دەریا و چاککردنەوەی 

خواردن لەسەر وۆکێکی گەورە، تا ڕزگارکردنی کێڵگەکە لە زۆمبی یان 

روێشنت بۆ دانسی ڕەیڤ پێش نانی بەیانی.

هەروەها دەتوانیت بەشداری لە گەشتێکی  پیاسەی ئەفسووناویدا بکەیت بۆ 

شوێنێک کە دیمەنی دەریای ئاالند لەوەێیەوە دیارە. لەوێ مەلە دەکەین، لەسەر 

ئاگرێکی کراوە خواردن دروست دەکەین و لە ژێر ڕووناکی ئەستێرەکاندا قسە دەکەین. 

زۆر کەس ئەو دەرفەتە دەقۆزنەوە و شەووڕۆژ دەکون بۆ ئەوەی ببینن کە خۆر 

هەڵدێت. ئەفسووناوییە!

راهێنەرەکانی کەمپی هاوینەی کێڵگەکە تێکەڵەیەکن لە کەسانی دڵگیر، هەروەک 

تۆ. هەندێک لە راهێنەرەکان یاریزانی فوتبۆڵی کێڵگەکەن، هەندێکی تر حەزیان 

لە دانسکردنە و هەندێکیان شارەزایی زۆر باشیان لە کارتۆنی مانگادا هەیە. ئەوەی 

لە هەموومان هاوبەشە ئەوەیە کە ئێمە خولیای ئەوەین کە لەگەڵ ئیوەدا چاالکیی 

بدۆزینەوە و کات لەگەڵ ئێوە بەسەر ببەین!

هاوینە کەمپی 

ÖSTERGÅRDEN

8-6بۆ تۆ کە دەڕۆیتە پۆلی ساڵی پۆلی خوێندن

 شوێن42ژمارەی منداڵ

چەندقەرەوێڵەییشوێنی نیشتەجێبوون

ماوەکانی کەمپی 

هاوینە

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

پەیوەندی

08-508 439 00

kollo@stbd.se

www.barnenso.se

ostergardens_kollo

Stiftelsen Barnens Dagبەڕێوەبەر 

شوێن

کیلومەتر دوورە لە 110

(  Barnens öستۆکهۆڵمەوە لە ڤێدئۆێ  دورگەی مندااڵنە.)

 هەوارگەکە 

 لە نزیکەی ئاوە و

 شوێنی مەلەکردنی تایبەتی خۆی هەیە.
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کەمپی هاوینە خۆشە،

  چونکە من هاوڕیی تازە 

 دەبینم و مۆبایلەکەم دەمنە الوەوە. 

     بۆیە من حەزم لەو کەشەیە، 

 هەم دەتوانیت بۆ خۆت بحەسیتەوە و

........... هەمیش شتی خۆش بکەیت 

 ساڵ12-- رێێا 

بۆ وەرگرتنی  وەاڵمی هەموو پرسیارەکانت لەبارەی 
کەمپی هاوینە پەیوەندی بکە بە:

kollo@stockholm.seئیمەیل:  

( هەڵبژێرە.kollo، کەمپی هاوینە )508 00 508-08تەلەفۆن:  

ی مانگی دوو دەکرێتەوە.16لە رێکەوتی   

بنکەی پەیوەندیی ستۆکهۆڵم: ناونیشانی پۆستی:  

Box 7005, 121 07 Stockholm

ung.stockholm/kolloوێبسایت:

Kulturförvaltningen, Box 8100, 16 08 Spånga :نێرەر
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