Stadt Landsberg am Lech  Postfach 10 16 53  D-86886 Landsberg am Lech

Datum / Zeichen:
25.02.2021
120-4236-MF

إلى أهالي األطفال في المدارس االبتدائية و في الصفوف الخامس ,السادس,والسابع

معلومات من مركزالشباب في مدينة الندسبيرغ عن المساعدة في فترات العطل لعام
2021

Jugendfreizeitstätte
Ansprechpartner/in:
Matthias Faber
Telefon / Durchwahl / Fax:
08191/942415
08191/128-0
E-Mail:
matthias.faber@landsberg.de

Dienstgebäude:
Spöttinger Straße 20
Jugendzentrum

Öffnungszeiten:
Di,Mi
15:00 - 20:00 Uhr
Do,Fr
15:00 - 18:00 Uhr
Sa
14:00 – 18:00 Uhr

سيدي أو سيدتي  ،اآلباء األعزاء ،
األطفال األعزاء ،
بالرغم من الظروف الصعبة في العام السابق تمكنَا من توفير خدمة المساعدة في فترات العطل لخمسة أسابيع
باإلضافة إلى المساعدة في عطلة يوم الصالة و التوبة.
لقد تطلبت منا الظروف الحالية الكثيرمن الجهد و يسرني أن أخبركم بأن مجلس المدينة قد اتخذ قرارا في شهر كانون
أول من عام  2020بتمديد مدة المساعدة في العطل إلى سبعة أسابيع في العام وأنه قد قام بتوفير الكادر البشري و
الموارد المطلوبة لهذا األمر.
نعوض هذا النقص
من سوء الحظ أننا لم نتمكن من القيام بالعطلة األولى لهذا العام بسبب جائحة كورونا ولكننا سوف ّ
بتقديم أسبوع عطلة إضافي في عطلة الصيف في هذا العام.
لتمكينكم من وضع خططكم بشكل أسهل و أفضل قمنا بتجهيز جدول المواعيد التالي:
مالحظة :هذا الجدول ممكن أن يتغير حسب مستجدات الظروف.
* Mo 29.03. – Do 01.04.2021
erste Ferienwoche
* Di 25.05. – Fr 28.05.2021
erste Ferienwoche
Fr 30.07.2021
erster Ferientag
* Mo 02.08. – Fr 06.08.2021
erste Ferienwoche
* Mo 09.08. – Fr 13.08.2021
zweite Ferienwoche
* Mo 30.08. – Fr 03.09.2021
fünfte Ferienwoche
* Mo 06.09. – Fr 10.09.2021
sechste Ferienwoche
Mo 13.09.2021
letzter Ferientag
* Di 02.11. – Fr 05.11.2021
Mi 17.11.2021

عطلة عيد الفصحOsterferien:
Pfingstferien:
عطلة الصيفSommerferien:

عطلة الخريفHerbstferien
يوم الصالة و Buß- und Bettag:
التوبة

مالحظة :فترة المساعدة تكون يوميا من الساعة الثامنة صباحا و حتى الخمسة مساءا.يمكنكم فقط حجز أسابيع كاملة (ليس أيام فردية)

يجري حاليا التجهيز لعطلة عيد الفصح ولكن اليمكننا اآلن تقديم أي معلومات عن البرنامج أو إذا ما كنا سنتمكن من
تقديم طعام الغداء مجددا .نرجوا منكم تفهم الظرف الحالي و نتمنى أن نتمكن من مساعدتكم في فترة عيد الفصح.
بإمكانكم مراسلتنا مباشرة و تحديد األسبوع\األسابيع التي ترغبون بالحصول على مساعدة العطلة بها وفقا للجدول
الوارد سابقا .الرجاء مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي:
juze@landsberg.de
لكم جزيل الشكر و التقدير,
السيد ماثياس فيبير
مدير قسم التوجيه في مركز الشباب بمدينة الندسبيرغ
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Faber
Einrichtungsleiter Jugendzentrum Landsberg
Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung

Elektronische Kommunikation:
Zentrales PKI Postfach: stadt_ll@landsberg.de
DE-Mail: info@landsberg.de-mail.de
NEU! Bürger-Serviceportal auf www.landsberg.de

Bankverbindung:
IBAN: DE23 7005 2060 0000 0030 38
BIC: BYLADEM1LLD
USt-IDNr: DE128680241

