
 دورات تخييم صيفية
هو معسكر نهاري مرخص من الدولة ويقع و Camp KV( عن اعالن فتح التسجيل للدورات الصيفية للتخييم في مخيم   YMCAيسعدنا نحن )

  . Readfield في Maranacook بحيرة على

 مساءً  4:00صباًحا وينتهي في الساعة  8:00يبدأ يوم المخيم  الساعة 

وبناء صداقات  تنمية الشخصيةالقيم الالزمة لل لمعسكرونتعلم اسي . عالية الجودة تجربة تخييم Kennebec Valley YMCAيوفر 

   بغض النظر عن الطقس. كل يوم يقام المخيم مع التركيز على قيمنا األساسية للرعاية والصدق واالحترام والمسؤولية. .ايجابيه

مثل السباحة ودروس السباحة وركوب القوارب ودورة الحبال المنخفضة  أنشطة المعسكر على باالشراف  تدريبا عالياموظفينا المدربين سيقوم 

 والفنون والحرف ورحالت الطبيعة والرياضات الميدانية وبرامج الرماية والعلوم البيئية.

 .يوجد ايضا سباح)منقذ( في جميع اوقات التخييم*  

في اليوم التالي لها اي يوم الجمعة  موهي ليلة الخميس وسيكون الدواوحسب الرغبة من ضمن فعاليات التخييم ستكون هناك ليلة للمبيت في المخيم 

  نصف نهار.

 :KVالبرامج المقدمة في معسكر 

 / مخيم رياض األطفال KV* معسكر 
 الثامن الصف إلى لالعمار من الروضة

 KV Camp Road, Readfield, Maine 04355 :المكان
 (لغير األعضاء للمعسكر)دوالًرا /  173 (ألعضاء البرنامج) للمعسكردوالًرا / 163 (عضاءألل للمعسكر)دوالًرا /  153   :كلفةال
 .(اطفال في كل مخيم 10العدد المسموح هو )
  

 معسكر الفئة الثانية * 
 لالعمار من الصف التاسع والعاشر

 KV Camp Road, Readfield, Maine 04355 :المكان
 (لغير األعضاء للمعسكر)دوالًرا /  485 (ألعضاء البرنامج) للمعسكردوالًرا / 445 (عضاءألل للمعسكر)دوالًرا /  405   كلفة:ال

اإلسعافات  اإلنعاش واألحمر األمريكي /: التعليم في الصليب CITيتضمن برنامج  أسابيع. 4لمدة  CIT* السعر يعكس التكلفة اإلجمالية لبرنامج 

 وادارة االمور. القيادة مهاراتو مهارات العمل االجتماعياألولية.

 وسائل النقل

 Augusta KVو  Manchesterمن موقعي  Camp KVتوفر المعسكرات الصيفية لدينا خدمة النقل بالحافلة المجانية إلى 

YMCA.   اختر واحدة من وسائل النقل التالية. المفضلة للنقل.طريقةالعن  عند التسجيل في المخيم ، سيتم سؤالك 

   معسكر أوغستا:

  :KV YMCAالنقل المجاني المقدم من  

 .صباًحا  7:30الوقت:    تغادر الحافلة من أوغستا صباًحا( 7:20)تصل الحافلة الساعة    

 مساء 4:30الوقت:    عودة الحافلة إلى أوغوستا
  

 KV YMCAالنقل المجاني المقدم من    :مانشسترمقر 

 صباًحا( 7:30صباًحا )تصل الساعة  7:40الوقت:    تغادر الحافلة من مانشستر

 مساء 4:15الوقت:    عودة الحافلة إلى مانشستر
  

CAMP KV DROP OFF  اذا كنت ترغب بايصال االوالد الى المعسكر بنفسك فاالوقات كالتالي 
 ساءم 4:00: الساعة  عودة فيوال   8يجب ان يتم ايصالهم الى المخيم صباحا في الساعة 

 تسجيل الدخول / الخروج



تعريفية تحتوي على صورة شخصية للتعرف  بطاقةسوف تكون هناك حاجة ل يجب تسجيل الدخول والخروج يوميًا من قِبل أحد الوالدين / الوصي.

من أجل سالمة المخيمين ، يجب على جميع الزوار ، بمن فيهم أولياء األمور ، تسجيل الدخول في كابينة  كذلك. .الزوار وأولياء األمور على

 اإلدارة.

 الغياب

أو مكتب المخيم على الرقم   2076229622االتصال بالرقم  إذا لم يذهب طفلك إلى المخيم خالل اليوم ، فيرجى اإلبالغ عن غيابه عن طريق

 إذا كان طفلك سيغادر مبكًرا ، فيرجى إخطار مدير المعسكر بالوقت الذي سيصطحب فيه طفلك خطياً أو اتصل بمكتب المعسكر.  4644-685

 معلومات التسجيل

 2019فبراير  1يفتح الجمعة 

 ومانشستر THE YMCAأوغوستا في نادي مراكز الترحيب : المكان

* انظر قائمة مراجعة الوالدين لضمان تقديم جميع  . مركز الترحيب موظفي معلومات تسجيل يجب تقديم جميع التسجيالت ومعالجتها من خالل

 معلومات التسجيل.

 

 .يجب على اآلباء تقديم المعلومات التالية إلكمال عملية التسجيل

 المعلومات الواردة في نموذج التسجيل المستحق بواسطةأكمل جميع            ·

 التوقيعمع النموذج الطبي *            ·

 او اللقاح *سجالت التحصين           ·

 لن يتم السماح للمخيمين في المعسكر بدون هذه النماذج!*            ·

 نموذج النقل والتوصيل           ·

 مايو. 17 قبلللراغبين المالية اكمال نموذج المنحة            ·

 مساعدة مالية

تتوفر طلبات المنح الدراسية في  يفخر وادي كينبيك واي إم سي إيه بتقديم منح دراسية قائمة على االحتياجات لألطفال المؤهلين لاللتحاق بالمخيم.

سيتم إخطار جميع المستفيدين من المنح بحلول يوم االثنين  مايو. 17الجمعة الموافق أي من مراكز الترحيب الخاصة بنا ويجب تقديمها بحلول يوم 

 يونيو. 10

 قائمة المراجعة اليومية

 العناصر التالية: حتوي علىيجب إحضار حقيبة ت

 ثوب السباحة           ·

 منشفة           ·

 المناشف المبللة(لوضع كيس من البالستيك )           ·

 ( الخفيفة الوجبات Camp KVلن تقدم  وجبات خفيفة صحية )           ·

 (Camp KVمن خالل  الغداء لن يتم تقديم الغداء )وجبة            ·

 زجاجة مياه قابلة إلعادة التعبئة           ·

 مجموعة إضافية من المالبس           ·

 واقية من الشمس عند وصوله إلى المخيم ، لمستحضرات طفلك  وضعيرجى التأكد من  -من الشمس  واقي           ·

 سترة أو البلوز للطقس البارد           ·

 رياضية مغلقة.أحذية            ·

 يرجى قراءة سياساتنا المحددة في دليل المعسكر لدينا والتعرف عليها.

  
  


