
 

o.camp   پروگرامی از 

 وزارت فرهنگ ايالت هسن و  
 .   بنياد اطفال و جوانان جرمنی مي باشد 

 

 

 يزي كه از حق سرپرستی برخورداريد والدين و افراد عز
برخي، ديگر نمي توانند همگام با پروگرام تعليمي   . براي بسياري از اطفال و جوانان ياد گيري در مکتب هميشه آسان نيست

شايد وضعيت فرزند شما هم به همين صورت    .مکتب پيش بروند، برخي ديگر قادر به ايجاد انگيزه يادگيري در خود نمي باشند
   !پروگرام مناسب باشد  o.camp  در اين صورت ممكن است باشد؟

 
o.camp  متعلمين دختر و پسر در اينجا مي توانند  .يك سفر علمی تعليمي است كه در رخصتی های عيد پاك برگزار مي شود

عالوه بر   .لسان جرمنی، رياضي يا لسان انگليسي جبران نمايندمهمترين پروگرام درسي مکتب را در يكي از سه درس اصلي 
نوجوانان روي يك پروژه كار كرده و مي توانند در پروگرام هاي متنوع ارائه شده براي اوقات فراغت اشتراک   o.camp اين در

ن ها در صنف نهم محل ترديد  مخاطب اين پروگرام نوجواناني هستند كه در يادگيري با مشكالتي مواجه بوده و پذيرش آ .نمايند
 .صنف هشتم از مکاتب متوسطه و ليسه مي توانند در اين پروگرام اشتراک كنند متعلمين دختر و پسر  . است

 

   o.camp شيوه عمل

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.camp   مي شود؟ برگزاردر چی زماني و كجا   

نوجوانان در يك اقامتگاه داراي   .برگزار مي شود  4.02022. 22  تا  11.40 در رخصتی های عيد پاك از تاري  o.camp پروگرام

يورو   50هزينه اشتراک در سفر علمی  .آن ها با بس به محل سفر علمی رفت و آمد خواهند كرد  .امكانات خوب اسكان مي يابند

   .شامل هزينه اقامت و پذيرايي كامل مي باشد 
 

 فرزند من چطور مي تواند راجستر كند؟  
 .باشدیم  تالی جی کند. فرم ثبت نام د یرا خانه پور  لی الزم است، تا فرزند شما فرم ذ o.campاشتراک در  یبرا

کرده و ارسال   یخانه پور Ostercamps-https://kultusministerium.hessen.de/Zentraleدر ثبت نام را   فرم

 . دی نما یخانه پور  14.02.2022 خی .لطفاً فرم ذکر شده را تا تاردی نما

اشتراک در اين جلسه براي اشتراک در   . براي شما و فرزندتان برگزار مي گردد  o.camp  ماه مارچ جلسه معلومات دهی  در

 .  دريافت مي كنيد کی پست الکترون شما دعوتنامه اي با تاريخ دقيق ذريعه   . سفر علمی ضروری مي باشد
 

 

 آيا شما سواالت بيشتري داريد؟ 

   .www.ocamp.de معلومات و مطالب بيشتر را در ويب سايت ما مشاهده نماييد 

 : اگر هنوز سواالتي داريد، به مسئول جوابدهی در مکتب فرزندتان و يا به آدرس زير مراجعه كنيد

 

 وزارت فرهنگ ايالت هسن     بنياد طفل و جوانان جرمنی  
Cornelia Schmidt     Florian Dierschke 

(069) 269 1478 - 78     (0611) 368 - 2682   
ocamp@dkjs.de     ostercamp@kultus.hessen.de 

 

   !خوشحال مي شويم  o.camp 2022 در ما از اشتراک فرزند شما  

 به اين ترتيب سپري   o.camp يك روز در
 :  مي شود

 
 قبل از چاشت 

 

 صبحانه 

 گروپ هاي يادگيري  

 نان چاشت 

 
 بعد از چاشت 

 اوقات فراغت 

 گروپ هاي يادگيري 

 كار پروژه 

 
 شب ها 

 شام 

 اوقات فراغت 

 كار پروژه

 استراحت شبانه 

 

    اوقات فراغت  
به طور مثال  

پروگرام هاي 

  سپورت، سينما

   پروژه ها  
به طور مثال فيلمسازي،   

  ديزاين و ساخت، آشپزي

   يادگيري   
لسان  :يكي از سه درس اصلي 

 آلماني، رياضي يا لسان انگليسي
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