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این تعطیالت برای چه کسانی است؟ 
امسال این تعطیالت برای ۴۵۰ طفل بین سنین ۶ الی ۱۷ سال و برای صد فامیل 
با موجودیت یکی از والدین در نظر گرفته شده است. در تعطیالت با موجودیت 

والدین یکی از والدین اجازه دارند که درین تعطیالت همراهی نمایند. در مورد دیگر 
گروپ های مورد نظر میتوانید در سوی دیگر صفحه مطالعه نمائید. در صورتیکه 

شما در یک مرکز پناهجویان هستید و یا در یک خانه زندگی مینمائید ولی تحت 
ا پناهندگان می باشید، میتوانید خود را ثبت کنید.  رهمنمایی دفتر کمک کننده ب

همچنان والدین که به اساس مشکالت اقتصادی نمی توانند خود شان پول تعطیالت 
را پرداخت نمایند.

این تعطیالت چه وقت است؟
تعطیالت یک هفته را در بر می گیرند. این هفته در زمان رخصتی های تابستانی 

بین ۹ جوالی و ۴ سپتمبر برگزار خواهد شد.

ما در تعطیالت چه انجام میدهیم؟ 
در طول همه تعطیالت رهنما های که مشخصاً درین مورد تحصیل نموده اند موجود 
هستند. آنها در مورد این که خوب بتوانند اطفال را مراقبت نمایند تمرین گرفته اند. 
همچنان آنها در ایام تعطیالت روزانه فعالیت های جالب را ترتیب می دهند. میتوان 

در مورد سپورت، گردش، بایسکل سواری، صنایع دستی و غیره فکر کرد.

در رهنمای تعطیالت چه چیز ها درج است؟
تعطیالت گوناگون سازماندهی گردیده است. هر تعطیالت به نوع دیگری معلوم 

میشود. والدین و اطفال میتوانند معلومات جداگانۀ بیشتر در مورد تعطیالت 
دریافت نمایند، مانند فعالیت ها، غذا ها، محل خوابیدن، رهنمایي ها، هزینه و 

انتقال.

جهت انتخاب یک تعطیالت چه چیز ها را باید متوجه بود؟
در موقع انتخاب یک تعطیالت به گروپ مورد نظر، سن، محل و والیت که شما در 
آنجا زندگی مینمانید توجه کنید. همچنان اطمینان حاصل نمائید که آیا اطفال تان 

در آنجا از مکتب رخصت هستند. )به صفحۀ ۲ رهنما مراجعه نمائید(

اطفال  برای  تعطیالت 
یک  و  جوانان  پناهندگان، 

والدین از  یکی  با  فامیل 

یک لحظه فرار از همه نگرانی ها و لذت ببرید از تعطیالت: این برای اطفال خیلی مهم است زیرا که متأسفانه اغلباً از این 
گزینه ها برای اطفال موجود نمی باشد. به همین دلیل دفتر کمک کننده با پناهندگان از پنجاه سال بدین سو هفتۀ تعطیالت 

را برای اطفال پناهندگان و فامیل با موجودیت والدین سازماندهی مینماید. آیا شما هم با آنها همراهی می نمائید؟

چگونه میتوانم خویش را برای این تعطیالت ثبت نمایم؟
ا پناهندگان و یا شاروالی که در آن زندگی مینمائید تماس  با دفتر کمک کننده ب

بیگیرید. مشخصات جانب ارتباط را میتوانید در پوستر دریافت نمائید. هرچه زود 
تر قبل ازینکه لست تعطیالت کامالً پُر شود! خود را ثبت نمائید. در صورتیکه 

ا پناهندگان برای تان واضح نیست؟  مشخصات جانب ارتباط یا دفتر کمک کننده ب
میتوانید از مسوول ترتیب دهندۀ ناحیوی تان معلومات اخذ نمائید. برای مشخصات 

به ویب سایت www.kindervakantieweken.nl مراجعه نمائید. 

ائیدنامه بدست  در حدود سه و یا چهار هفته قبل ازینکه به تعطیالت بروید یک ت
اید با خود بیگیرید.  ائیدنامه نوشته شده است که چه چیز ها را ب می آورید. در ت

بالخصوص برای یک هفته لباس گرم کافی با خود داشته باشید. 

 برای اینکه شما درین تعطیالت همراهی نمائید به چه 
اندازه هزینه ضرورت است؟

هریک از اشتراک کننده گان هفتۀ اطفال و یا جوانان مبلغ ۲۰ ایرو سهم خویش را 
ا فامیل زندگی مینمائید پس شما مبلغ ۱۰ ایرو  می پردازد. هرگاه شما در یک محل ب
اید بپردازد ۳۵ ایرو میباشد. این مبلغ را  می پردازید. حد اکثر مبلغ که یک فامیل ب
در زمان ثبت نمودن تان برای شخص ارتباطی تان می پردازید. ازین مبلغ قسمتی 

از پول تعطیالت تان پرداخته میشود. 

 ولی نمیخواهم به تعطیالت بروم، چگونه میتوانم تعطیالت 
ام را لغو نمایم؟

هرگاه شما خود را برای تعطیالت ثبت کرده اید و نمی توانید و یا نمی خواهید بروید، 
باید هرچه زودتر برای شخص ارتباطی تان و ارگان سازماندهندۀ تعطیالت احوال 

بدهید.

چگونه میتوانم به محل تعطیالت بروم؟
اطفال و جوانان می توانند با سرویس و یا ریل به محل تعطیالت بروند. اگر 

شما تکت را نزد تان نگهدارید می توانید پول آن را دوباره از دفتر کمک کنندۀ 
پناهندگان تقاضا نمائید. بعضاً سرویس های در مورد توظیف شده اند.شما در 

بروشور می توانید بخوانید که چگونه به محل تعطیالت تان رفته میتوانید و یا از 
به نمائید. برای تمام فامیل ها با والدین  شخص ارتباطی تان در مورد کمک مطال

مرکز حرکت به محل تعطیالت تثبیت گردیده است. در حدود یک هفته قبل از هفتۀ 
تعطیالت شما پیامی در مورد محل تجمع برای باال شدن در وسایط و زمان که شما 

اید آنجا باشید، اخذ می نمائید. ب

یایی و دری ترجمه شده است.  ن این معلومات به زبان های انگلیسی، فرانسوی، عربی، تیگری

http://www.kindervakantieweken.nl
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تعطیالت برای اطفال و جوانان

در وقت تعطیالت مخصوص برای اطفال و جوانان میتوانید در هر نوع سپورت 
و بازی سهم بگیرید، فلم تماشا نمائید، موزیک بنوازید، میله ترتیب بدهید، 

آببازی کنید و چیز های دیگر زیاد! در ضمن همیشه شما وقت دارید اینکه هیچ 
چیزی انجام ندهید ویا با دوستان تان قصه های جالب نموده باهم مزاخ و شوخی 

کنید. زیرا والدین تان در خانه می مانند.

هنگام تعطیالت در خانه های مخصوص رخصتی، خیمه و یا در یک تعمیر 
مخصوص رخصتی در مزرعه استراحت می نمائید. همۀ این اماکن در یک منطقۀ 
خوب موقعیت دارند. در جنگل و یا در کشتزار. غذا را با دیگران یکجا صرف نموده 
و در درست کردن میز نان و جمع نمودن آن کمک مینمائید. همچنان برای تان چیز 

اضافی و لذیذ داده میشود. مانند شیریخ و یا چپس.

نکات مهمی که باید بدانید.
•  پسر ها و دختران هرگز با هم در یک اتاق خواب نمی شوند. بلکه در اتاق های 

جداگانه استراحت می نمایند. 

اً در تمام هفته تعطیالت حالل پخت و  ب •  هرگز گوشت خوک پخته نمی شود. تقری
پز میگردد.

اً در یک سن و سال متشکل است.پس شما همیشه با  ب •  یک گروپ از اطفال تقری
دیگر همسنان تان می باشید.

•  حداقل برای پنج طفل یک رهنما موجود است. رهنما ها کوشش می نمایند که 
یک هفتۀ فوق العاده خوب برای اطفال داشته باشند. ماریله رضاکار که تا حال 

بینید  چند بار به حیث رهمنا رفته است میگوید: “ این خیلی جالب است که ب
اطفال چگونه لذت میبرند. آنها میتوانند در اینجا با اشتیاق در بیرون بازی 

کنند. و این همیشه جای تاسف میباشد که هفته به آخر میرسد. 

معلومات بیشتر
این تعطیالت انواع مختلف دارد. بطور مثال تعطیالت اطفال در کمپ، تعطیالت 

آرامش، تعطیالت در کشتی، تعطیالت با سپورت بیشتر در بیرون از تعمیر و 
تعطیالت مخصوص برای دختران. برای معلومات بیشتر بروشور را مطالعه نمائید.

تعطیالت برای یک فامیل با یکی از والدین

تعطیالت با یکی از والدین برای اطفال و یکی از والدین در نظر گرفته شده است. 
بعضی از هفته های تعطیالت تنها برای اطفال و مادران شان می باشد. در بقیه 

پدران که با اوالد های شان تنها اند می توانند سهم بیگیرند. 

•  تعطیالت با یکی از والدین برای خانواده های است که اطفل شان در دورۀ 
ابتدائیه مکتب می باشند. )حد اکثر از ۱۲ تا ۱۴ ساله(.

اً در تمام هفته تعطیالت حالل پخت و  ب •  هرگز گوشت خوک پخته نمی شود. تقری
پز میگردد.

•  شما با چند خانواده به تعطیالت میروید. دیگران را در نظر داشته و به تفاوت 
ها احترام نمائید. 

•  مراقبت شخصی و مسوولیت اطفال به دوش والدین است. بطور مثال شما خود 
اید اطفال تان را از خواب بیدار کرده و لباس می پوشانید و شب او را به  تان ب

بستر خواب می برید. 

•  در بعضی از هفته تعطیالت، رهنما ها، والدین و اطفال خیلی از فعالیت ها 
را یکجا انجام میدهند. با دیگر ارگان ها پروگرام های اطفال از طرف روز می 

باشد. قبل و بعد از آن شما با اطفال تان یکجا هستید. در صورتیکه از طرف شب 
برای اطفال کدام پروگرام باشد آنگاه پروگرام با مشورۀ والدین عملی می شود. 

•  بعضاً به خاطر آسان ساختن کار های رضاکاران از شما تقاضا میگردد تا در 
کار ها و پخت و پز همکاری نمائید. مقصد ازین کار اینست که تمام والدین 

جهت اتمام بهتر هفته سهم بیگیرند. 

•  داشتن یک دیدگاه ی باز نسبت به دیگران، تا در مورد مشکالت صحبت شده 
بتواند و را حل آن پیدا شود.

•  در طول مدت این هفته آزادی زیاد است. بطور مثال میخواهید یک باری تنها 
بیرون بروید. این امکان پذیر است مگر در صورتیکه با رهنما مشوره شود. 

صحبت شده بتواند و را حل آن پیدا شود.
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