درباره خود مان - wienXtra :فعاليت بچه ھا /بازی در تعطيالت/آگھی بچه ھا
گردھمايی ھا و فعاليت ھا برای بچه ھا  ،رايگان يا بقيمت نازل ،و تمام آگھی ھا راجع به فرھنگ و وقت فراغت برای اطفال
زيرسن ١٣در ويانا ! جھت سھمگيری ،تفريح و خوشگذرانی و کشف چيزھا – برای ھرکسی چيزی پيدا ميشود!
 - wienXtraفعاليت بچه ھا
 -wienXtraفعاليت بچه ھا برنامه ماھواری است با فعاليت ھای پرھيجان وقت فراغت برای بچه ھا در ويانا :از سپتامبر الی
ماه جون برای کودکان زير ١سال تا ١٣سال و در جون/آگست برای کودکان زير ١سال تا ۶سال .برای اشتراک بطور مجانی
کارت بچه ھای فعال در دسترس قرار دارد  ،که با آن تمام گردھمايی ھا و فعاليت ھای مربوط برنامه بچه ھای فعال يا بطور
مجانی يا بقيمت نازل ميباشد.
 - wienXtraبازی در تعطيالت
 -wienXtraبازی در تعطيالت ،ھنگام تعطيالت زمستانی ،تابستانی وتعطيالت سمستری برای تمام بچه ھاييکه ايام تعطيل را
در ويانا سپری می کنند ،برنامه ھای وقت فراغت پر ماجرايی را پيشکش ميکند .تمام معلومات الزم در شناسنامه ھای بازی
در تعطيالت ،مختص برای بچه ھای  ۶تا  ١٠ساله و  ١٠تا ١٣ساله موجود است .اين شناسنامه ھا در ھمه مدارس ويانا بطور
مجانی توزيع می گردند و در وين ايکسترا  -آگھی بچه ھا دستياب ميشود.
 - wienXtraآگھی بچه ھا
 -wienXtraآگھی بچه ھا مرجع سرويس تمام پرسشھای پيرامون وقت فراغت خانواده ھا و فرھنگ کودکان در ويانا است.
فرقی نميکند که مسأله گردش يکروزه ای يا چگونگی برنامه ريزی ايام تعطيل يا دلچسبی خيلی ويژه ی کودکی در ميان باشد –
جواب ھمه اين سواالت دراينجا بدست ميآيد! در آگھی بچه ھا در قرارگاه موزه درحاليکه بزرگساالن براحتی کسب اطالع ميکنند
بجه ھای شان سرگرم بازی ميشوند.
نھادھای  - wienXtraفعاليت بچه ھا /بازی در تعطيالت/آگھی بچه ھا برای شھر ويانا در ھمکاری نزديک
با بخش تخصصی نوجوانان MA 13کار می کنند.
آدرس فعاليت بچه ھا /بازی در تعطيالت:
wienXtra‐kinderaktiv / ferienspiel
Friedrich‐Schmidt‐Platz 5
1082 Wien
تماس:
Tel: +43/1/4000‐84 400
Mail: kinderaktiv@wienXtra.at
Mail: ferienspiel@wienXtra.at
www.kinderaktivcard.at
www.ferienspiel.at
آدرس آگھی بچه ھا:
wienXtra‐kinderinfo
MuseumsQuartier / Hof 2
Museumsplatz 1
1070 Wien
تماس:
Tel: +43/1/4000‐84 400
Mail: kinderinfowien@wienXtra.at
www.kinderinfowien.at
ساعت 14:00‐18:00
سه شنبه – جمعه
شنبه/يکشنبه/روز تعطيل ساعت 10:00‐17:00
روز دوشنبه ھميشه بسته است

