
تفریحی شتاینبرگدهکده   

 اطالعات 

 دهکده تفریحی اشتاینبرگ یک برنامه تفریحی جدید در سطح منطقه اشتاینبرگ برای جامعه جوان اشتاینبرگ می باشد. 

روابط متقابل پیچیده یک زندگی در روستا   ٫سال این فرصت را دارند که با حضورخود دراین دهکده جدید ۱۴دانش آموزان تا 

طور واقعی تجربه کنند.را به   

مسول تصمیمات مربوط به روستا می باشد. نمایندگان مجلس قوانین  ٫که در ابتدای هر هفته انتخاب می شود ٫پارلمان کودکان

آنها تصمیمات و ایده های زیباسازی خود را در جلسات روزانه   ٫جدیدی را برای روستا تعیین و تدوین میکنند.عالوه بر این

ئه میدهند.اشهروندان ار  

شما   ٫کودکان این فرصت را دارندکه بسیاری از حرفه های مختلف را امتحان کنند. به عنوان مثال ٫در محیط کار روستا 

در رستوران کار کنید یا به عنوان راهنمای   ٫نید به عنوان یک روزنامه نگارگزارش هایی در مورد دهکده تفریحی بنویسیدمیتوا

     م شده شما پاداش دریافت میکنید:           اهنمایی کنید. البته برای کار انجاتورافراد را در روستا ر

 

Steinisدر أوقات فراغت کودکان میتوانندبا  شتاینی های که پاداش گرفتند میتوانند برای خرید در بازار یا برای بازی های   

بازی و موارد دیگر !  ٫گشت و گذار ٫وساخت لگ ٫مختلف پرداخت کنند. بازی های پیشنهادی برای مثال تشک پرشی  

 و همه اینا بدون یزرگساالن میباشد! 

  ٫حتی والدین  ٫حداقل تقریبا. در این روستا فقط بزرگساالنی اجازه دارند که برای کمک یا سرپرستی همراه هستند. بقیه افراد 

بازدید از روستا هستند.فقط در یک تور روستایی به سرپرستی کودکان مجاز به   

 

 

 آمار و ارقام 
  تاریخ:

 .هفته درتعطیالت تابستانی ۴-.۱
(04.07 -29.07.2022) 

 از دوشنبه تا جمعه
 هفته ۲حداکثر پذیرش 

 آدرس 
Grundschule Sude-West 

Ansgarstraße 10 
25524 Itzehoe 

 شرکت کنندگان 
 هفته سال در هر   ۱۴شاگرد مدرسه تا  ۱۵۰حداکثر 

 زمان مراقبت 
 ۱۶:۳۰ –  ۹:۰۰روزانه 
 پذیرایی 

 نوشیدنی و ناهار شامل میباشد 
 هزینه

 یورو در هفته ۷۵ 
هزینه تخفیف داده می   ٫از کمکهای دولتی مانند حقوق بیکاری یا هزینه کمک اجاره خانه دریافت میکنند ٫برای فامیلهای که 

 یورو میباشد.  ۴۰شود برای آنها  هزینه شرکت 
 

 حمل ونقل 
تورهای اتوبوس وجود دارد.کدام اتوبوس کی و از کجا   ٫که از شهرهای دیگر غیر از ایتزهو می آیند ٫برای کودکانی
 به صورت آنالین اعالم میشود    ۲۰۲۱در ژانویه  ٫حرکت می کند

 

 

die Steinis! 



 مسوالن شما 
Pia Carstens 

Koordinatorin Ferienfreizeiten 
Sandkuhle 14 
25524 Itzehoe 

p.carstens@kjr.-steinburg.de 
04821/7485-590 
01590/680 15 82 

 اطالعا ت روزانه را در وب سایت و فیس بوک ما پیدا میکند: 
Feriendorf-www.facebook.com/Steinburger 

www.kjr-steinburg.de 

 

 ثبت نام
 ۲۰/۰۲/۲۰۲۱تا تاریخ  ۰۱/۰۲/۲۰۲۱از تارخ 

 یا مستقیم در دفتر   steinburg.de-www.kjrتحت آدرس 
 شروع به تقسیم مکانها بر أساس نیاز) والدین شاغل و سن کودکان( و تاریخ ثبت نام میشود.  ۲۲/۰۲/۲۰۲۱از تاریخ 

 

 

 به دهکده تفریحی اشتاینبرگ خوش آمدید! 

 

 مجلس کودکان 
عنوان نماینده مجلس انتخاب کنید و در تصمیم گیریها شرکت  خود را به 

کنید! با آزادی کامل  سوالهای خود را مطرح کنید به طور مثال: چگونه  
روستا زیباتر میشود؟ چه چیزهای باید تغییر کند؟ چه قوانین را برای این 

 کارالزم داریم؟ 
 

 

 امتحان حرفه ها 
عنوان نجار کار کنید و از چوب چیزی بسازید آیا همیشه عالقه داشتی به 

 یا مثل یک نانوا واقعی یک نان خوشمزه بپزید؟ 
 

در روستا شغلهای مختلفی وجود داردو شما میتوانید همه را امتحان کنید.  
. با  .“die „Steinis شتاینی ٫البته برای کار کردن دستمزد دریافت میکنید

 ر بازار خرید کنید.ان به طور مثال بعد از کار میتوانید د
 
 

 

 

 خوشگذرانی و ماجراجوی  ٫بازی
با دوستانت در بازیها و خوشگذرانیهی پیشنهاد شده از وقت لذت ببرید.  

فوتبال و خیلی    ٫کاردستی ٫بازیای دست جمعی ٫پرش در تشک پرشی
 بازی های دیگر در انتظارت میباشند.

میتوانی در گشت   ٫ اگر به اندازه کافی )شتاینی ( دستمزد دریافت کردی
وگذارهای دیگر هم شرکت کنی یا در بازار یک خوراکی خوشمزه  

 بخری. 
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