 o.campهو برنامج تصدره منظمة حقوق األطفال
والشباب األلمانية ووزارة الثقافة في والية هيسن

أعزائي اآلباء والمربون األفاضل،
ال يجد كثير من األطفال والشباب عملية التعليم في المدرسة سهلة ويسيرة في كثير من األحوال .فالبعض منهم ال يمكنه االستمرار
في مسايرة المواد الدراسية واستيعابها ،والبعض اآلخر ال يستطيع ببساطة إيجاد الحافز للتعلم .ربما يكون طفلك ضمن هؤالء الذين
تواجههم هذه المشكالت؟ وفي هذه الحالة ،يمكن أن يكون برنامج  o.campهو الحل المناسب.
معسكرا تعليميًا يُقام في عطالت عيد الفصح .وبإمكان التالميذ والتلميذات هنا تعويض أهم المواد التعليمية
يعد معسكر o.camp
ً
في إحدى التخصصات الدراسية األساسية متمثلة في اللغة األلمانية أو الرياضيات أو اللغة اإلنجليزية .وفي معسكر  o.campيقوم
الشباب أيضًا بإعداد مشروع ،كما يمكنهم المشاركة في العديد من أنشطة أوقات الفراغ .إن هذا البرنامج موجه إلى الشباب الذين
لديهم صعوبات في التعلم ومعرضين لخطر عدم النقل إلى الصف التاسع .وتعد المشاركة متاحة للتالميذ من المدرسة الشاملة
والثانوية واألساسية.
هكذا يعمل برنامج o.camp
وقت الفراغ
مثالً عروض رياضية أو سينما

التعلم
في إحدى هذه المواد الدراسية :اللغة
األلمانية ،أو اإلنجليزية ،أو الرياضيات

مشروعات
مثالً إخراج فيلم ،أو أنشطة البناء ،أو الطبخ

هكذا يبدو أحد األيام في مخيم :o.camp
اإلفطار
فترة ما قبل الظهيرة
مجموعات تعلم
الغداء
وقت الفراغ
فترة ما بعد الظهيرة
مجموعات تعلم
تنفيذ مشروع
العشاء
المساء
وقت الفراغ
تنفيذ مشروع
استراحة الليل
متى وأين يقام مخيم o.camp؟
يقام مخيم  o.campفي فترة إجازات عيد الفصح في الفترة من  04/15إلى  ،2019/04/26حيث يستطيع الشباب اإلقامة هناك
في خيم شبابية جيدة التجهيز .توجد أتوبيسات لنقل الشباب إلى موقع المخيم والعودة بهم من هناك.
تبلغ التكاليف اإلجمالية لالشتراك واإلقامة في المخيم  50يورو.
كيف يستطيع طفلي التقديم لالشتراك في المخيم؟
للمشاركة في معسكر  o.campيجب على الطفل استكمال تعبئة طلب التسجيل .ويمكنك تنزيل نموذج التسجيل من الموقع
 .www.ocamp.deكما يمكنكم الحصول عليه أيضًا من المدرسة .و يمكنكم االستفسار من معلمي الفصل الذي يوجد به طفلكم أو
مع خدمة العمل االجتماعي في المدارس .ويجب تقديم الطلب في المدرسة حتى نهاية يناير .أو بدالً من ذلك يمكنكم إرساله بأنفسكم
إلى وزارة الثقافة في والية هسن في موعد أقصاه  14فبراير  .2019وفي بداية مارس سيُقام حدث إعالمي عن معسكر o.camp

لكم ولطفلكم .وحضور هذا الحدث إلزامي للمشاركة في المعسكر .وستتلقون بالبريد دعوة تتضمن الموعد المحدد.
هل لديك أسئلة أخرى؟
ستجدون المزيد من المعلومات والمواد على صفحتنا على اإلنترنت  .www.ocamp.deوإذا كان لديكم أي أسئلة أخرى برجاء
توجيهها إلى مسئول االتصال المختص في مدرسة طفلكم.
وزارة الثقافة في والية هيسن

منظمة حقوق األطفال والشباب

(0611)368-2682
ostercamp@kultus.hessen.de

(030)257676-860
ocamp@dkjs.de
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