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پروگرام های تفریحی برای تابستان   

 

 

در جريان رخصتى هاى تابستانى، در حدود نه هفته مكاتب مسدود می باشند. والدين گرامى در 

اطفال خويش   صورت كه مصروف وظيفه و يا تحصيل خويش باشند مى توانند با استفاده از فرصت

شهردارى  اين تفريح گاه ها بفرستند.ساله به مدت يك الى هفت هفته به  ١٦الى  ٦را بين سنين 

و يا عايد فاميلى و   شيربروك براى اطفال شما تفريح گاه هاى را با قيمت هاى مناسب و نظر با درامد

 تعداد اطفال كه ثبت نام مى نمايند در نظر گرفته است.

:جهت دریافت محل تفریح گاه ها، لطفآ به آدرس ذیل مراجعه نمایيد  

https://www.sherbrooke.ca/fr/culture-sports-et-loisirs/loisirs-et-communaute/camps-de-jour 

:معلومات بيشتر  

   .بعد از ظهر برگزار می شود 3:30صبح إلى  9ازساعت  پروگرام های تفريحیروزهاى  -

  .جهت نگهدارى اطفال تان از طرف صبح و ديگر لطفأ ثبت نام نماييد -

گروهى و - برنامه هاى سرگرمى مختلف قرار ذيل است. آب بازى ، بازی و سرگرمى ها بطور  

از پارک ها ، گردش و سير و مشترك ، صنايع دستی ، تجارب و آزمون هاى علمی و تفريحی ، ديدن 

سياحت در جنگلها ، راهپيمايی های ويژه در شهر شيربروك از قبيل سينما ، ميدان گلف ، بولينگ و 

.غيره  

:دالیل زیادی برای رفتن به اردوگاه وجود دارد  

   .عرفى شدن با دوستان جديدم - 

.لذت بردن از فضاى آزاد -   

.تقويه نمودن زبان فرانسوى -   

   .افراد مسلكى مراقب فرزندان شما ميباشند -

برد.در مجموع اطفال شما با فكر راحت از رخصتي هاى تابستانى خويش لذت خواهند  -  
 

  شما فکر می کنيد باید فرزندان خود را به تفریح گاه روزانه بفرستيد؟ 

مىنمايد دفتر نوکانادين در قسمت ثبت نام و جای گرفتن به اطفال تان با شما همكارى    

      :معلومات بيشتر با شخص ذيل تماس بگيريد جهت

Pauline Ronsmans 

Agente de liaison petite enfance et scolaire 

819 566-5373 poste 117 

Liaison.scolaire@sanc-sherbrooke.ca 
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ما همه در حال حاضر ، منتظر تصميم دولت هستيم، سازمان / پاندمى يا همه گير(  2020)تابستان 

بنابراين شما ميتوانيد اطفال تان در تفريح گاه  .هاى مربوطه برای تابستان آماده گى خودرا ميگيرند

ت فسخ هاى تابستانى ثبت نام كنيد. برخی از سازمان ها درخواست پرداخت می نمايند در صور

نمودن، پول شما مسترد ميشود. در سازمان هاى ديگر ، اين امكانات وجود دارد که به سادگی مکان را 

    برای فرزندان خود رزرو کنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


