
استبیان المعسكر الصیفي 2018: 
  

 wellcomeunitedsummerschool@gmail.com :االیمیل
       

الواتتس اب :1872272 01517 

االشخاص: 
االسم(فقط لالتصال الحقا): 

عنوان االتصال(االیمیل او الواتس اب ): 

انا/نحن ناتي مع ــــــــــــ اشخاص  

ساحضر اطفال معي:      نعم.      العدد.        العمر.     

السفر: 
انا مسافر من المدینة التالیة: 

أنا بحاجة إلى ركوب أو نفقات السفر للحافالت / القطار:      نعم 
یمكنني تقدیم رحلة بنفسي:    نعم ،لـ ــــــ اشخاص  

یمكنني الوصول في وقت سابق والمساعدة في التحضیر:   نعم ، من:   
یمكنني المغادرة الحًقا والمساعدة في التنظیف:   نعم ، حتى: 

المبیت: 
 .Do./Fr.            Fr./Sa.         Sat./Sun        :سأبقى لالیام التالیة

mailto:wellcomeunitedsummerschool@gmail.com


التكلفة: 
ال استطیع تحمل تكالیف السكن 

سأدفع السعر القیاسي من 5 € / لیلة 
سوف أدفع سعًرا ثابًتا بقیمة 10 یورو / لیلة أو أكثر 

سأحضر خیمة وأبقى فیھا: 
أحتاج إلى كیس للنوم وفراش: 

أحتاج إلى مكان للنوم ألنني ال أحمل خیمتي الخاصة: 
ارید ان انام في منزل: 

أرید أن أنام في منطقة نساء محمیة: 
أود أن أنام في منطقة ھادئة لألطفال: 

 

اللغھ/ الترجمة: 
انا اتحدث اللغات التالیة: 

أفھم اللغات التالیة: 
یمكنني ترجمة نفسي من:                الى: 

الطعام: 
أنا فقط أكل نباتي/فیچان:           نباتي:                 فیچان:   

أنا آكل حصرا ألسباب دینیة (على سبیل المثال ، حالل ، كوشیر ، الخ): 
ارید ان اساعد في الطبخ: 

مساھمات / ورش عمل / عروض المحتوى: 
أرغب في تقدیم ورشة عمل أو حدث یتضمن المحتوى التالي: 



ستحدث باللغة التالیة: 
أحتاج إلى الدعم التالي:             

أود أن أقترح مواضیع حلقات العمل التالیة أو موضوعات المناقشة أو األحداث 
دون تقدیمھا بنفسي: 

أنا بحاجة لرعایة األطفال ألطفالي:        العدد:          العمر: 

أود أن أعتني باألطفال: 

أرغب في المساعدة في أعمال أخرى دون تنظیمھا بنفسك ، ویفضل األنشطة 
التالیة: 

تعلیقات / طلبات أخرى: 
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