
الغذاء والمتعة خالل عطالت الشتاء في شروبشاير

ماذا
يحدث
 من 19 إىل 23 ديسمبر 2022
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يتعاون مجلس مقاطعة شروبشاير مع 

المدارس المحلية والمنظمات التطوعية 

والمجتمعية ومقدمي رعاية األطفال من أجل 

إطالق برنامج عطالت مثير خالل هذا الشتاء، 

 )HAF( وهو برنامج أغذية العطالت وأنشطتها

في شروبشاير.

تُتاح أماكن مجانية في البرنامج لألطفال 

والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 

أعوام )الذين هم في مرحلة التعليم األساسي 

أو ما يعادلها( حتى 16 عاًما ممن يحق لهم 

الحصول عىل وجبات مدرسية مجانية متعلقة 

بالمزايا، وكذلك لألطفال الُمحالين من ِقبل 

أحد المهنيين إىل برنامج أغذية العطالت 

وأنشطتها. )انظر الصفحة 5 للمزيد من 

المعلومات حول اإلحاالت(.

يُدعى األطفال والشباب، خالل الفترة من 19 

إىل 23 ديسمبر 2022، للمشاركة في مجموعة 

من األنشطة الترفيهية التي تُقام في 43 موقًعا 

عىل مستوى أنحاء المقاطعة.

استخدم هذا الدليل لمعرفة األنشطة التي 

تناسب طفلك/أطفالك. تكون هناك أنشطة 

متاحة للجميع، والتي تشمل الرياضات 

والفنون والطهي ومدارس الغابات وغيرها من 

الفرص المثيرة. وسيتم تقديم وجبات مغذية 

مجانية في كل جلسة، باإلضافة إىل معلومات 

عن التغذية إلفادة األسرة بأكملها.

متعة عطالت الشتاء في شروبشاير

استمتع مع أصدقائك، وتعلَّم مهارات جديدة، واكتسب الثقة، وشارك في األنشطة!

االتصال بنا:

HAF.programme@shropshire.gov.uk  
 @ShropFamilyInfo, #HAFSHROPSHIRE,  

#HAF2022

www.facebook.com/shropshireFamilyInfo   

يتوفر جدول زمني لجميع أنشطة عطالت 

	الشتاء مع تواريخها وأوقاتها عىل 

www.shropshire.gov.uk/haf
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 الحجز:

بعد تلقي التعقيبات حول نظام الحجز المركزي 

لبرنامج أغذية العطالت وأنشطتها المستخدم 

خالل فصل الصيف، فسوف يتم إجراء جميع 

حجوزات عطالت الشتاء/عيد الميالد 

مباشرًة مع المؤسسات التي تدير نوادي 

العطالت. ونحن نعتذر عن أي إزعاج قد 

يسببه لكم هذا األمر. 

سوف يتلقى طفلك/أطفالك نشرة معلومات 

برنامج أغذية العطالت وأنشطتها من ِقبل 

مدرسته/مدرستهم. تحتوي هذه النشرة 

عىل رمز فريد. وهو الرمز الذي ستحتاجه 

عند الحجز.

يمنح الرمز الفريد طفلك/أطفالك حق حضور 

4 جلسات في نشاط عطالت مجاني في 

	شروبشاير خالل األسبوع الممتد من 19 إىل 

23 ديسمبر 2022.

يُرجى عدم استخدام هذا الرمز لحجز أكثر من 

4 جلسات نشاط أو للحجز في برامج متعددة 

للنشاط تتم في نفس الوقت لدى مقدمين 

مختلفين، حيث سيصبح غير صالح حينئذ.

يكون هذا الرمز خاص بمدرسة طفلك/

أطفالك وال يمكن نقل ملكيته إىل أطفال 

آخرين.

 ما الذي يتعين عليك القيام به: 
 
استخدم هذا الدليل للعثور عىل نادي . 1

العطالت المناسب لطفلك/أطفالك. 

احجز في أي نشاط عن طريق االتصال . 2

مباشرًة بالمؤسسة التي تدير نادي 

العطالت باستخدام تفاصيل االتصال 

الموجودة في هذا الدليل. 

عند إجراء أي حجز، يُرجى ذكر رمز برنامج . 3

أغذية العطالت وأنشطتها الفريد الخاص 

بك )انظر نشرة المعلومات الُمقدمة إليك 

من ِقبل مدرسة طفلك/أطفالك أو من 

خالل اإلحالة المهنية(.

إذا كان لدى طفلك/أطفالك إعاقات . 4

واحتياجات تعليمية خاصة )SEND( أو 

كان يتلقى/كانوا يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة، فُيرجى - قبل 

الحجز في النشاط - االتصال بنادي 

العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك. )يُرجى االطالع عىل الصفحة 

7 للحصول عىل المزيد من المعلومات 

حول اإلحاالت(.

إذا كانت لديك أية استفسارات حول . 5

حجزك أو األنشطة المتاحة، يُرجى 

االتصال مباشرًة بالمؤسسة التي تدير 

نادي العطالت. 



كيف أعرف ما إذا كان طفلي/

أطفالي قادًرا/قادرين عىل الوصول 

إىل أي نشاط تابع لبرنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها مجانًا؟ 

تُتاح أماكن مجانية في البرنامج لألطفال 

والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 أعوام 

)الذين هم في مرحلة التعليم األساسي أو ما 

يعادلها( حتى 16 عاًما ممن يحق لهم الحصول 

عىل وجبات مدرسية مجانية متعلقة بالمزايا. 

اإلحاالت المهنية لألطفال والشباب 

الذين ال يتلقون وجبات مدرسية مجانية 

متعلقة بالمزايا إىل برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها.

يُتاح عدد محدود من األماكن المجانية 

في برنامج أغذية العطالت وأنشطتها في 

شروبشاير لألطفال والشباب الذين ال يتلقون 

وجبات مدرسية مجانية متعلقة بالمزايا 

ولكنهم يستوفون معيار أهلية أوسع نطاًقا.

يمكن إحالة هؤالء األطفال والشباب إىل 

البرنامج من ِقبل أحد المهنيين. 

	لطلب إحالة إىل البرنامج، يُرجى إرسال 

	رسالة بريد إلكتروني إىل 

 HAF.programme@shropshire.gov.uk

يُرجى مالحظة أن األماكن التي تتم اإلحالة 

إليها محدودة وسيتم تخصيصها عىل أساس 

قي برنامج أغذية  األسبقية من ِقبل منسِّ

العطالت وأنشطتها في شروبشاير. 

يتخذ مجلس مقاطعة شروبشاير القرار النهائي 

بشأن األطفال والشباب الذين يجب أن 

يستفيدوا من عنصر التمويل المرن لبرنامج 

أغذية العطالت وأنشطتها. 

تجري حالًيا مراجعة معايير الوجبات المدرسية 

غير المجانية لألطفال والشباب المشاركين 

في البرنامج لعام 2023. 

تتوفر قائمة كاملة بمن يمكنه الوصول 

 إىل البرنامج مجانًا عىل 

www.shropshire.gov.uk/haf
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األطفال والشباب ذوي اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة 

)SEND( أو األطفال والشباب 

الذين يتلقون أي مساعدة إضافية 

في المدرسة

يوجد هناك عدد من مقدمي النشاط الذين 

يوفرون أماكن لألطفال والشباب ذوي 

اإلعاقات واالحتياجات التعليمية الخاصة. 

وتتوفر هذه األماكن حيث يتم تقديم البرامج 

الرئيسية لفئات األطفال والشباب. وقد تم 

توضيح هذه األماكن في هذا الدليل.

قبل الحجز في أي نشاط، يُرجى االتصال 

بمقدم النشاط لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك.

األماكن المدفوعة وجلسات 

النشاط األطول 

تضم أيًضا بعض نوادي العطالت أماكن 

مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب غير 

المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 

وأنشطتها. وقد تم توضيح هذه األماكن في 

هذا الدليل. يُرجى االتصال مباشرًة بالمؤسسة 

التي تدير النادي إلجراء الحجز.

تدعم بعض برامج العطالت برنامج "أغذية 

العطالت وأنشطتها" وتعمل لمدة أطول 

من مدة الـ 4 ساعات في اليوم الممولة من 

ِقبل برنامج "أغذية العطالت وأنشطتها". 

يُرجى االتصال بمقدم النشاط للمزيد من 

المعلومات.



الدعم عىل أساس فردي:

إذا كان طفلك/أطفالك يحتاج/يحتاجون إىل 

الدعم عىل أساس فردي في المدرسة )الرئيسية 

أو المتخصصة( أو في أي مكان تعليمي آخر، 

فسوف يحتاج/يحتاجون أيًضا إىل الدعم عىل 

أساس فردي للوصول إىل نوادي العطالت 

التابعة لبرنامج أغذية العطالت وأنشطتها 

)والتي يتم توضيحها في هذا الدليل بأنها توفر 

أماكن لذوي اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 

الخاصة(. ومع ذلك، حالًيا لألسف، ال يستطيع 

برنامج أغذية العطالت وأنشطتها تمويل الدعم 

عىل أساس فردي - وهو ما يعني أن أي طفل 

يحتاج إىل الدعم عىل أساس فردي من أجل 

الوصول إىل البرنامج سيحتاج إىل الحصول 

عىل كٍل من التمويل والدعم عىل أساس فردي 

قبل تمكنه من الحضور. 

إذا كان لديك تمويل قائم وكنت تحتاج إىل 

مساعدة في الحصول عىل الوصول المدفوع 

من أجل دعم طفلك/أطفالك للمشاركة في 

أنشطة برنامج "أغذية العطالت وأنشطتها"، 

فيمكن لبعض مقدمي النشاط المساعدة. وذلك 

حيث قد يستطيعون، مقابل رسوم، توفير أحد 

الموظفين لتقديم الدعم عىل أساس فردي 

لطفلك/أطفالك. يُرجى سؤال المؤسسات 

مباشرًة عن التوافر والتكاليف. كما ُذِكر أعاله، 

ال يستطيع برنامج أغذية العطالت وأنشطتها 

تمويل الدعم عىل أساس فردي هذا.

	يتوفر المزيد من المعلومات والدعم عىل

www.shropshire.gov.uk/the- 

send-local-offer/family-support/
information-advice-and-support-

 /service-iass ومن خالل البريد اإللكتروني 
.local.offer@shropshire.gov.uk

اتحاد أكتيو – "فترات الراحة 

القصيرة الشاملة"

يعمل برنامج أغذية العطالت وأنشطتها 

في شروبشاير بالشراكة مع اتحاد أكتيو. 

يتحمل اتحاد أكتيو المسؤولية عن إطالق 

أنشطة "فترات الراحة القصيرة الشاملة" 

التابعة لمجلس مقاطعة شروبشاير 

وترويجها ومراقبتها – والتي هي عبارة عن 

رة الوصول  قائمة من األنشطة الفريدة ُميسَّ

المتاحة لألطفال والشباب ذوي اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة. يدعم اتحاد 

أكتيو برنامج "أغذية العطالت وأنشطتها" من 

خالل الترويج للفرص الشاملة المتضمنة فيما 

يقدمه البرنامج عبر عضوية "أنشطة فترات 

الراحة القصيرة الشاملة" وعضوية أكتيو. 

لمعرفة المزيد عن اتحاد أكتيو، يُرجى زيارة 

	الموقع اإللكتروني الخاص به عىل 

 www.actio.org.uk
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موقع تقديم نشاط العطلة

المفتاح

نطاق العمر  16-4
شمال شروبشاير  ▲
وسط شروبشاير  ✦
جنوب شروبشاير  ▼

SEND ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية الخاصة
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فهرس مقدمي األنشطة

1 .10  SEND  ▼▲  12-5   Activsports Ltd

2 .11   ▼  10-5 مجلس مدينة بروسلي 

3 .12  SEND  ▲  15-6  Chloe Elizabeth Dance Company

4 .13   ✦  13-6  Educating Kids Outdoors

5 .14   ▼  11-4  Grow Cook Learn

6 .15   SEND  ✦  16-5  Harlescott Grange Community Hub

7 .16   ▼  11-5 مدرسة هايلي االبتدائية المجتمعية 

	 .17  SEND  ✦  11-4  Inside Out Learning

9 .1	  SEND  ▼  14-5  )Lacon Childe( مدرسة الكون تشايلد

10 .19  SEND  ▲  14-7  Oswestry Community Action - Qube

11 .20  SEND  ▲ مدرسة غابة بارك هول	 8-4 

12 .21  SEND  ▼ ✦  11-5  Passmaster Coaching

13 .22  SEND  ▲  12-4  School's Out! Activity Club

14 .23  SEND  ✦  16-10  )Young Shrewsbury مجلس مدينة شروزبري )برنامج

15 .24  SEND  ▼✦  12-5 مؤسسة نادي كرة قدم مدينة شروزبري 

16 . Shropshire Community Leisure Trust 

25  SEND  ✦  12+-5 )صندوق ترفيه مجتمع شروبشاير(   

17 .26  SEND  ▼ ✦▲  16-11   SYA

1	 .27  SEND  ✦  11-5  The Big House Holiday Club

19 .2	    ▼  12+ The Bridge Youth Centre )مركز شباب ذا بريدج( 

20 .29  SEND  ✦▲  13-4  The Embrace Group

21 .30  SEND  ✦▲  11-5 The Marches Academy Trust )صندوق أكاديمية ذا مارشز( 

22 .31  SEND  ▲  12-5  The New Saints FC Foundation Ltd

23 .32   SEND  ▼  12-4  Trusted Sports' Partnership

24 .33  SEND  ▲  11-3 Wem Baptist Church )كنيسة ويم المعمدانية( 

25 .34  SEND  ▲  15-7 Wem Youth Club )نادي شباب ويم( 

الصفحة المفتاح  المقدم   
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1Activsports Ltd
 العمر من 5 إىل 12 ▲▼ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة 

أنشطة ورياضات متعددة

هو نادي قائم عىل الرياضات واألنشطة 
المتعددة مفتوح لألطفال الذين هم في العام 

الدراسي 1 - العام الدراسي 6 وكذلك األطفال 

الذين هم في العام الدراسي 7 في منطقة 

بيشوبس كاسيل وماركت درايتون. سيتم 

عقد ثالثة أنشطة عىل مدار اليوم - 3 أنشطة 
× 1 ساعة. قد تشمل هذه األنشطة مجموعة 

متنوعة من الرياضات والفنون والحرف 
اليدوية والتعليم في الهواء الطلق واألنشطة 

المتعلقة بالطعام وبرامج الصحة والرفاهية.

سوف تُقام أغلبية أنشطتنا بطابع االحتفال 

بعيد الميالد.

مدرسة ماركت درايتون االبتدائية: يتم تقديم 

اإلفطار ابتداًء من الساعة 15:	 صباحًا وينتهي 

نشاط النادي في الساعة 12:15 مساًء.

مركز Bishops Castle SpArC: يبدأ العمل في 

الساعة 10:00 ص وينتهي في الساعة 2:00 م - حيث 

	يتم تقديم وجبة الغداء اعتباًرا من الساعة 12:30 م.

عنوان إقامة النشاط

 Market Drayton Junior School, Alexandra  
Road, TF9 3HU

SpArC, Bishops Castle, SY9 5AY  

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 
العطالت وأنشطتها

 www.facebook.com/activsportscoaching  

jason@activ-sports.co.uk  

07400 810400   

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة 

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم: 

· إعاقات تعلم 

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك.

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها في Bishops Castle, SpArC. تعمل 

هذه األماكن بين الساعة 10:00 صباًحا و 2:00 
مساًء )ارجع إىل المواقع اإللكترونية الخاصة 

بالمنظمات للحصول عىل التفاصيل( 

يُطلب دفع 10 جنيهات إسترلينية في اليوم 
نقًدا عن كل يوم 

 jason@activ-sports.co.uk أو امأل نموذج 
الحجز في اليوم المحدد



مجلس مدينة 2
بروسلي
العمر من 5 إىل 10 ▼

جدول األنشطة الترفيهية ببرنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها خالل عيد الميالد

تُقام أنشطة عيد الميالد الممتعة مع زيارة من 
سانتا وهدية مجانية لجميع األطفال الذين 

يحضرون.

عنوان إقامة النشاط

 Birchmeadow Centre, Birchmeadow  
 Road, Broseley TF12 5LP

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 
العطالت وأنشطتها

www.broseley-tc.gov.uk  
admin@broseley-tc.gov.uk  

01952 882172  

األماكن المجانية: يُعد نادي العطالت هذا مجانًيا 
لألطفال المؤهلين وغير المؤهلين لبرنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها. يتم تمويل أماكن األطفال غير 

المؤهلين لبرنامج أغذية العطالت وأنشطتها من 

ِقبل مجلس مدينة بروسلي. 

قم بزيارة /www.broseley-tc.gov.uk للمزيد من 

التفاصيل.
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 Chloe Elizabeth
 Dance Company

العمر من 6 إىل 15 ▲ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

 Christmas Dance Holiday Club

نادي عطالت للرقص النشط والمرح. ال تكون 

هناك حاجة إىل خبرة سابقة في الرقص. 

سيرقص األطفال مع مصممي رقصات 

مختلفين في العديد من أساليب الرقص. 

سيكون نادي العطالت أيًضا مليًئا باأللعاب 

والجوائز وأنشطة بناء الفريق.

عنوان إقامة النشاط

 Open Space studios CIC, Oswestry  
Library, Arthur Street, Oswestry, 

SY11 1JN

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

www.cedc.co.uk  

 Chloe_elizabeth_dance@hotmail.com  

07874 331313   

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة 

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 
والشباب الذين لديهم: 

· احتياجات حسية. · ضعف سمع. · تنوع عصبي 
· احتياجات اجتماعية وعاطفية

الدعم عىل أساس فردي - سيتمكن األطفال 
الذين يحضرون ومعهم دعمهم عىل أساس فردي 

الخاص بهم من الوصول إىل جميع الخدمات 

المقدمة )لألسف ال يتم تمويل الدعم عىل أساس 

فردي من خالل برنامج أغذية العطالت وأنشطتها(. 

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 
بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك. 

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها. 

	تكون الجلسات مدفوعة بالنسبة لألطفال البالغين 6 

	أعوام فأكثر.

االثنين-الخميس، 10:00 ص - 3:00 م. يُدفع 
مبلغ 25 جنيًها إسترلينًيا في اليوم لتضمين 

وجبة الغداء.

في يومّي الثالثاء واألربعاء، نُتيح يوًما قصيًرا 

للراقصين األصغر سًنا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

4 و 5 سنوات والذين يمكنهم الحضور من الساعة 
11 صباًحا حتى الساعة 1:00 مساًء مقابل 15 

 جنيًها إسترلينًيا شاملًة وجبة الغداء. 
Book at www.cedc.co.uk

3

CHLOE ELIZABETH
DANCE COMPANY



 Educating Kids
 Outdoors

العمر من 6 إىل 13 ✦ 

 EKO Holiday Club

تتم دعوة جميع األطفال والشباب المحبين 

ألنشطة الهواء الطلق الذين يستمتعون 

بالمرح مع األصدقاء، والتعرف عىل الطبيعة، 

وبناء المخابئ، وإشعال نيران المخيمات، 

وإنشاء عناصر الفن الطبيعي الرائعة، 

واستكشاف العالم الخارجي، مهما كان 

الطقس! 

سوف تُتاح الفرصة لألطفال والشباب ليكونوا 

مغامرين رائعين، وِحرفيي أعمال خشبية 

شجعان، ومبدعين جريئين، وأصدقاء محبين 

 EKO للمرح تحت إشراف دقيق من قادة نادي

)وقادة مدرسة الغابة المؤهلين( المحبين 

ألنشطة الهواء الطلق في أراضي ويستون 

بارك الواسعة. نحن نشرح قصة "من الحقل 

إىل المائدة" كل يوم، ونقوم بجني الخضار 

وتجهيزه مع األطفال والشباب ثم طهي وجبة 

غداء صحية لذيذة عىل نار المخيم.

عنوان إقامة النشاط

 Weston Park, Weston-Under-Lizard, Nr.  
 Shifnal, TF11 8LE

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 
العطالت وأنشطتها

 www.ekolearning.org.uk  

 info@ekolearning.org.uk  
natasha@ekolearning.org.uk

 07876 658467  

4

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها.

يكون اليوم من الساعة 10.30 صباًحا حتى 4:00 

مساًء ويكلف 35 جنيًها إسترلينًيا شاملًة وجبة 
الغداء. تتوفر جلسة الحضور المبكرة من الساعة 

9:00 صباًحا حتى 10.30 صباًحا بتكلفة إضافية 
قدرها 5 جنيهات إسترلينية، والتي تشمل تقديم 

وجبة خفيفة. 

www.ekolearning.org.uk/ احجز من خالل

for-parents-families/eko-holiday-clubs-
 weston-park/
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 Grow Cook Learn
العمر من 4 إىل 11 ▼

أنشطة استكشافية متعلقة بعيد الميالد 

وأنشطة حرفية متعلقة بعيد الميالد 

األنشطة االستكشافية المتعلقة بعيد الميالد 

– النزول إىل المروج وجمع المواد الطبيعية 

الستخدامها في الحرف اليدوية المتعلقة 

بعيد الميالد – صنع الزينات والهدايا. خَبز 

البسكويت، وُصنع مغذيات الطيور، وُصنع 

المآوى الصغيرة للكائنات الحية الصغيرة. 

إنشاء المخابئ والتوجيه. 

األنشطة الحرفية المتعلقة بعيد الميالد – انضم 

إلينا لممارسة الحرف االحتفالية واأللعاب 

ذات الطابع الخاص بعيد الميالد في 21 

ديسمبر.

عنوان إقامة النشاط

 Shropshire Hills Discovery Centre, School  
 Road, Craven Arms, SY7 9RS

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

www.shropshirehillsdiscoverycentre.  
 co.uk

discovery.centre@growcooklearn.co.uk  

01588 676060  

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها.

تكون التكلفة من 9:00 صباًحا حتى 1:00 مساًء 
9.50 جنيه إسترليني. 

يمكنك الدخول في أي وقت بين الساعة 11:00 

صباًحا و 4:00 مساًء مقابل 4.40 جنيه إسترليني 
بالنسبة للمرافقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 

إىل 11 عاًما. 

 Shropshire Hills Discovery للحجز اتصل بمركز

Center عىل الرقم 676060 01588

5



 Harlescott Grange
 Community Hub

العمر من 5 إىل 16 ✦ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

مرح عيد الميالد 

سوف نقدم الكثير من أنشطة عيد الميالد 

الممتعة، بما في ذلك الِحرف اليدوية والخَبز 

وعروض عيد الميالد الرائعة.

عنوان إقامة النشاط

 Harlescott Grange Community Hub,  
 Kynaston Road, Shrewsbury, SY1 3JR

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 
العطالت وأنشطتها

 hgcommunityhub@gmail.com  

07821 082872  

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة 

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم: 

· إعاقات التعلم · اإلعاقات البدنية 

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك. 

	تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها 

تكون تكلفة الجلسة التي مدتها 4 ساعات 5 
جنيهات إسترلينية. 

للحجز، اتصل بنادين بروكس عبر البريد اإللكتروني: 

hgcommunityhub@gmail.com أو رقم الهاتف: 
07821 082872

6

15 ر 
اي
ش

وب
ر
ش

ي 
ف

ها 
طت

ش
أن
 و
ت

ال
ط
ع
ال

ة 
ذي

غ
ج أ

م
نا
ر
ب



مدرسة هايلي 
االبتدائية المجتمعية 

العمر من 5 إىل 11 ▼

مرح الشتاء في مدرسة هايلي 

الحرف اليدوية المتعلقة بعيد الميالد، والبحث 

عن الكنوز، ولعبة بدء الرقص والتوقف مع 

الموسيقي، والرياضات، والمزيد. وستكون 

هناك جوائز فورية يومية وسيحصل كل طفل 

عىل هدية عيد الميالد. 

عنوان إقامة النشاط

 Highley Primary School, Grasmere Drive,  
 Highley, Shropshire, WV16 6EH

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 
العطالت وأنشطتها

www.highleyschool.co.uk  

admin@highleyschool.co.uk  

01746 861541   

7

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
	وأنشطتها. يمكنك طرح أي استفسارات لديك من 

خالل استخدام تفاصيل االتصال الواردة أعاله.



Inside Out Learning
SEND ✦ 11 العمر من 4 إىل

ورشة عمل الغابات الشتوية 

سيستمتع طفلك بالكثير من األنشطة 

الداخلية والخارجية. وسيكون قادًرا عىل صنع 

زخارف احتفالية بالورق والمنسوجات والمواد 

ُمعادة التدوير. سيكون بإمكانك استكشاف 

حدائق الغابة واالستمتاع بتناول شيء لذيذ 

مطهو عىل نار المخيم. وسيتم اختتام اليوم 

بألعاب الحفالت التقليدية.

عنوان إقامة النشاط

 Rear of Methodist Church, The Hermitage  
 Centre, Belle Vue Road. Shrewsbury, SY3

7NL

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

www.inside-out-learning.co.uk  

inside-out-learning@outlook.com  

 07816 357025   

8

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية الخاصة( 
وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة إضافية في 

المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال والشباب 

الذين لديهم: 

· إعاقات تعلم · إعاقات بدنية · احتياجات حسية 

· إعاقات بصرية · إعاقات سمعية · تنوع عصبي · 

احتياجات اجتماعية وعاطفية 

الدعم عىل أساس فردي - ينبغي	مناقشته	عىل	

أساس	فردي )لألسف	ال	يمول	برنامج	أغذية	العطالت	

وأنشطتها	الدعم	عىل	أساس	فردي(	

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال بنادي 

العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/أطفالك. 

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها. من الساعة 9:00 صباًحا إىل 3:00 

مساًء، 30 جنيًها إسترلينًيا، يتم توفير وجبة الغداء. 

www.inside-out-learning.co.uk احجز عىل
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مدرسة الكون تشايلد 
 )Lacon Childe(
SEND ▼ 14 العمر من 5 إىل

أنشطة العطالت في مدرسة الكون 

أنشطة رياضات متعددة وفن وِحرف وطبخ ممتعة لألطفال 

والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 14 عاًما.

عنوان إقامة النشاط

 Lacon Childe School, Love Lane, Cleobury Mortimer,  
 DY148PE

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها

www.lacon-childe.org.uk  

Kristien.wood@laconchildeschool.co.uk  

 07977 135508   

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة 

لألطفال والشباب غير المؤهلين 

لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 

وأنشطتها.

15 جنيًها إسترلينًيا في اليوم. 

Kristien. :البريد اإللكتروني
wood@laconchildeschool.co.uk

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات 
التعليمية الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك 

يتلقون أي مساعدة إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 
والشباب الذين لديهم: 

· إعاقات تعلم 

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى 
االتصال بنادي العطالت لمناقشة 

احتياجات طفلك/أطفالك. 

9



 Oswestry Community
 Action – Qube

العمر من 7 إىل 14 ▲ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

أنشطة برنامج أغذية العطالت وأنشطتها 

 Qube المقدمة من خالل مؤسسة

 Oswestry Community تدعوك مؤسسة

Action – Qube للمشاركة في أنشطة العطالت 

الشتوية التي تقدمها. ستوفر كل ورشة عمل 

من ورش العمل التي مدتها أربع ساعات فرًصا 

للمشاركة في األنشطة المتعددة، بما في ذلك 

الفنون والرياضات واأللعاب. 

10

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 

وأنشطتها.

قم بزيارة www.qube-oca.org.uk للمزيد من 

التفاصيل.

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال بنادي 

العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/أطفالك. 

عنوان إقامة النشاط

 Eastern Oswestry Community Centre,  
Cabin Lane, Oswestry, SY11 2LQ

 Qube, Oswald Road, Oswestry, SY11 1RB  

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

www.qube-oca.org.uk  

info@qube-oca.org.uk / g.manning-  
bentley@qube-oca.org.uk

01691 656882   
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مدرسة غابة بارك هول 

العمر من 4 إىل 8 ▲ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

نادي برنامج أغذية العطالت وأنشطتها 

بمدرسة غابة بارك هول 

تعاَل إىل المزرعة واستمتع بمزيج احتفالي 

من تجربة غابة بارك هول وكل ما نقدمه في 

مدرسة الغابة الخاصة بنا. سيكون هناك كل 

األعمال الخشبية المعتادة والمخابئ وألعاب 

جمع األشياء والطهي عىل نار المخيم باإلضافة 

إىل بعض األعمال اليدوية المتعلقة بعيد 

الميالد مع اختيار وجبة غداء ساخنة في مقهى 

المزرعة.

عنوان إقامة النشاط

 Park Hall Countryside Experience, Burma  
Road, Whittington, SY11 4AS

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

Parkhallforestschool.co.uk  

parkhallforestschool@outlook.com  

 07539 964719  

11

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 

وأنشطتها 

	جلسات من 9:00 ص إىل 1:00 م.

 25 جنيًها إسترلينًيا للطفل.
bookwhen.com/ احجز عبر

parkhallforestschool

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم: 

· إعاقات تعلم · احتياجات حسية · إعاقات بصرية 

· إعاقات سمعية · تنوع عصبي · احتياجات 

اجتماعية وعاطفية

الدعم عىل أساس فردي -	)يمكن	توفير	الدعم	

عىل	أساس	فردي	إذا	كان	يتم	تمويله	خارجًيا	-	ولكن	

ال	يتم	تمويل	الدعم	عىل	أساس	فردي	من	خالل	

برنامج	أغذية	العطالت	وأنشطتها(.	

في حال تمويل الدعم عىل أساس فردي، يمكن 

حينئذ توفير ما يلي: الرعاية الشخصية وإعطاء 

األدوية. 

سيتمكن األطفال الذين يحضرون ومعهم دعمهم 

عىل أساس فردي الخاص بهم من الوصول إىل 

جميع الخدمات المقدمة. ولن يحَظ اآلباء بالدعم عىل 

أساس فردي. 

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك. 



 Passmaster
 Coaching

العمر من 5 إىل 11 ✦▼ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

نادي الرياضات واألنشطة 

في مدرسة ماونت بليزانت 

االبتدائية، ومدرسة شروزبري 

االبتدائية، ومدرسة سانت 

لورانس االبتدائية، وكنيسة ستريتون 

مناسب لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

5-11 عاًما. سنقدم وجبة غداء ساخنة واحدة أو 
بوفيه. باإلضافة إىل: األنشطة الفنية والحرفية 

مثل استغالل العناصر المهملة، وعجينة 

اللعب، وألعاب الطاولة، واأللغاز، ولعبة 

التركيب ليغو، والرسم، فضالً عن منطقة 

هادئة لالسترخاء! سيقوم موظفونا الخبراء 
بإشراك طفلك/أطفالك في أنشطة رياضية 

متعددة المهارات )بقيادة أطفال( أو ألعاب 
جماعية. 

سنوفر، عىل مدار األيام األربعة، أنشطة 
متخصصة مثل اليوجا والرقص. وسيتم تقديم 

وجبات خفيفة صحية محلية الصنع يطبخها 

األطفال بأنفسهم.

عنوان إقامة النشاط

 Mount Pleasant Primary, Whitemere  
 Road, Shrewsbury, SY1 3BY

 St Lawrence CE Primary School,  
 Shrewsbury Road, Church Stretton, SY6

 6EX

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 
العطالت وأنشطتها

www.passmastercoaching.co.uk  

tinadean.passmastercoaching@outlook.  
com

 07958 636546  

12
تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها

أيام األسبوع طوال العطالت المدرسية، من 
الساعة 8.30 صباًحا حتى 4:00 مساًء، بتكلفة 

16 جنيًها إسترلينًيا في اليوم

www.passmastercoaching.co.uk احجز عىل

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم: 

· إعاقات تعلم · إعاقات سمعية · تنوع عصبي 

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك. 

21 ر 
اي
ش

وب
ر
ش

ي 
ف

ها 
طت

ش
أن
 و
ت

ال
ط
ع
ال

ة 
ذي

غ
ج أ

م
نا
ر
ب



 School's Out!
 Activity Club

العمر من 4 إىل 12 ▲ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

الحرف اليدوية المتعلقة 

بعيد الميالد 

سوف نُقيم سلسلة من 

أنشطة الحرف اليدوية ذات 

الطابع الخاص بعيد الميالد، بما في ذلك صنع 

بطاقات المعايدة والتقويم. سنقدم األلعاب 

ذات طابع عيد الميالد والعديد من ُفرص لعب 

األلعاب الداخلية والخارجية بقيادة األطفال.

عنوان إقامة النشاط

 School’s Out! Activity Club Ltd, 55 Green  
 End, Whitchurch, SY13 1AJ

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 
العطالت وأنشطتها

Schoolsout72@yahoo.com  

 07726 274728  

13

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها.

تتسم الجلسات بالمرونة ويتم احتساب تكلفتها 

بمعدل 4.25 جنيه إسترليني بالساعة. 

يُرجى التواصل من خالل البريد اإللكتروني: 

Schoolsout72@yahoo.com للمزيد من 
المعلومات.

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم: 

إعاقات بدنية )يُرجى العلم بأن الحصول عىل 

الكراسي المتحركة محدود( · إعاقات تعلم · 

احتياجات حسية · إعاقات بصرية · إعاقات 

سمعية · تنوع عصبي 

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك.



مجلس مدينة 
شروزبري )برنامج 

 )Young Shrewsbury
العمر من 10 إىل 16 ✦ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

 Young Shrewsbury برنامج

 Young Shrewsbury يعتزم فريق عمل برنامج

Youth التابع لمجلس مدينة شروزبري تقديم 

أنشطة متعددة في بيئة تعليمية غير رسمية 

في مركز Grange Community Center الكائن 

في هارلسكوت. وقد تشمل األنشطة الرقص 

والديسكو، ودروس الفنون، والزيارات إىل 

مؤسسات الطهي وإعداد الطعام والمحادثات 

معها. يمكن لألنشطة الرياضية المتعددة التي 

تُقام في الصالة الرياضية أن تشمل تنس 

الطاولة والبلياردو والكرة اللينة. تتوقف ممارسة 

الرياضات الخارجية عىل ظروف الطقس.

14
SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 

الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم:

· إعاقات تعلم · إعاقات سمعية · تنوع عصبي 

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك. 

عنوان إقامة النشاط

 The Grange Centre, Mount Pleasant Road,  
Harlescott, Shrewsbury, 

SY1 3SW

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 
العطالت وأنشطتها

www.shrewsburytowncouncil.gov.uk  

andy.hall@shrewsburytowncouncil.gov.  
uk

344800 01743 أو 020819 07976  
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مؤسسة نادي كرة 
قدم مدينة شروزبري 

 العمر من 5 إىل 12 ✦▼ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

أنشطة برنامج أغذية العطالت وأنشطتها 

الخاصة بعيد الميالد لعام 2022 

سيكون كل يوم مليء بفرص المشاركة في 

األنشطة الرياضية المتعددة مثل كرة الدودج 

بول وكرة اليد والرجبي والكريكيت وكرة القدم 

وغيرها الكثير. نحن نقدم ورش عمل تثقيفية 

حول الصحة والتغذية والرفاهية لزيادة المعرفة 

والوعي بهذه الجوانب. ستكون هناك أيًضا 

مراحل للفنون والِحرف اليدوية وسيزور "ليني" 

)Lenny( و"بيني" )Penny( األطفال. 

سيكون كل ما تحتاجه هو مالبس رياضية 

مناسبة، وحذاء رياضي )مالئم يوفر الدفء( 

مناسبة للعشب الصناعي، ومعطف شتوي؛ 

وسنقدم نحن المتعة!

عنوان إقامة النشاط

 Shrewsbury Town Football Club,  
 Montgomery Waters Meadow, Oteley

 Road, SY2 6ST

 Ludlow Football Stadium, Bromfield Road,  
 Ludlow, SY8 2BN

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

www.foundationstfc.co.uk/what-we-do/  

admin@foundationstfc.co.uk  

289177 01743 رقم داخلي 216  

15

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم:

· ضعف سمع. · تنوع عصبي · احتياجات 

اجتماعية وعاطفية 

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك. 

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها. ستعمل مدارس كرة القدم في تواريخ 

محددة من الساعة 9:00 صباًحا إىل 3:00 
مساًء بتكلفة 14 جنيًها إسترلينًيا في اليوم أو 

عىل مدار 5 أيام مقابل 60 جنيًها إسترلينًيا. 

officialsoccerschools. يُرجى اتباع الرابط للحجز

co.uk/shrewsburytown/shrewsbury-town-
 courses/soccer_school.html



 Shropshire
 Community Leisure

Trust )صندوق ترفيه 
مجتمع شروبشاير( 

العمر من 5 إىل 12، 12 فأكثر ✦ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

رعاية األطفال خالل العطلة المدرسية 
نحن نوفر نادي عطالت متعدد الرياضات في 

قرية شروزبري الرياضية. تشمل األنشطة ركوب 
الدراجات والتسلق والجمباز وكرة القدم وكرة 

الشبكة والفنون والحرف اليدوية والطبخ ووقت 

السينما. نحن نقدم مجموعة من األنشطة 

الترفيهية التي تغطي االهتمامات والقدرات 
المختلفة مع مدربين مخصصين كل يوم.

عنوان إقامة النشاط

قرية شروزبري الرياضية ومركز البولينج   
 Sundorne Road, Sundorne, .الداخلي

 Shrewsbury, SY1 4RQ

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

www.shropshireleisurecentres.com/  
shrewsbury-sports-village

Holly.elizabeth.smith@serco.com  

 03450 007002  

16

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها.

 - Superstars Holiday Club نادي	

اليوم الممتد من الساعة 8:00 صباًحا إىل 6:00 
مساًء، بتكلفة 23.00 جنيًها إسترلينًيا. اليوم 

الكامل من الساعة 9:00 صباًحا إىل 5:00 مساًء 

 بتكلفة 21.90 جنيه إسترليني.
نصف يوم من الساعة 9:00 صباًحا إىل 1:00 

مساًء أو من الساعة 1:00 مساًء إىل 5:00 
مساًء بتكلفة 15.00 جنيه إسترليني.

www.shropshireleisurecentres. احجز عىل
com/shrewsbury-sports-village

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم: 

· تنوع عصبي · احتياجات اجتماعية وعاطفية 

الدعم عىل أساس فردي -	سيتمكن	األطفال	

الذين	يحضرون	ومعهم	دعمهم	عىل	أساس	فردي	

الخاص	بهم	من	الوصول	إىل	جميع	الخدمات	

المقدمة	)لألسف	ال	يتم	تمويل	الدعم	عىل	أساس	

فردي	من	خالل	برنامج	أغذية	العطالت	وأنشطتها(.	

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك. 
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 SYA
العمر من 10 إىل 16 )حتى 18 سنة 

للشباب ذوي اإلعاقات واالحتياجات 

التعليمية الخاصة( ▲✦▼ ذوو 

اإلعاقات واالحتياجات التعليمية الخاصة

 SYA أنشطة برنامج أغذية العطالت وأنشطتها في

في نيو لودج، شروزبري، سوف نقدم مجموعة 

من أنشطة الشباب بما في ذلك صنع 

هدايا عيد الميالد، والرياضات واأللعاب، 

وخَبز األغذية وإعداد األطعمة بالطبع، ولعبة 

مسدسات نيرف، وتحديات بْذالت السومو، 

والرماية بالقوس، ورياضة البوتشيا، ورياضات 

حمام السباحة، وورشة عمل رجل الطبيعة. 

سوف تُتاح الفرصة للشباب 

في هايلي للمشاركة في 

الحرف اليدوية ورقص 

الديسكو واالستمتاع بتناول 

وجبة. في ماركت درايتون، 

سوف تُتاح للشباب الفرصة لصنع هدايا عيد 

الميالد والمشاركة في األلعاب الرياضية وكذلك 

المشاركة في ورشة عمل رجل الطبيعة.

عنوان إقامة النشاط

 The New Lodge, Upton Lane, Shrewsbury,  
 SY2 5RR

 The Guide Building, Smoke Alley, Highley,  
WV16 6NF

 Phoenix Centre, Drayton Grove, Market   
 Drayton, TF9 3AD

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

sya.org.uk/  

 info@sya.org.uk; kerry@sya.org.uk  

 0771 0095802  

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم: 

· إعاقات بدنية · إعاقات تعلم · احتياجات حسية 
· احتياجات معقدة · إعاقات بصرية · إعاقات 

سمعية · تنوع عصبي · احتياجات اجتماعية 

وعاطفية · احتياجات تواصل بديل 

 The Bridge Youth	الدعم عىل أساس فردي - يُعد

Centre )مركز	شباب	ذا	بريدج(	مركز	شباب	صغير	
المساحة	ال	يسع،	لسوء	الحظ،	لتقديم	الدعم	عىل	

أساس	فردي	جنًبا	إىل	جنب	مع	حضور	الشباب	

والموظفين	الذين	يقدمون	الخدمة.

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك.

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها.

تكون تكلفة الجلسة التي مدتها 4 ساعات 5 
 جنيهات إسترلينية.

	للحجز، تواصل عبر البريد اإللكتروني: 

Kerry@sya.org.uk
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 The Big House
 Holiday Club

العمر من 5 إىل 11 ✦ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

	أنشطة عيد الميالد 

 the Big House في	

 Holiday Club

نحن نعقد يومين يتم 

خاللهما ممارسة األعمال 

اليدوية الرائعة، والقيام 

بزيارة سانتا مع مساعديه 

األقزام، وإقامة حفلة عيد الميالد مع عشاء عيد 

الميالد التقليدي، ومشاهدة السينما التفاعلية 

السحرية وأكثر من ذلك بكثير.

18

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم: 

· إعاقات بدنية · إعاقات تعلم · احتياجات حسية 
· إعاقات بصرية · إعاقات سمعية · تنوع عصبي · 

احتياجات اجتماعية وعاطفية 

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك. 

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها.

تكون التكلفة قدرها 30 جنيًها إسترلينًيا للفترة 
 من 9:00 صباًحا إىل 3:00 مساًء.

تتوفر الوجبات بتكلفة إضافية قدرها 4.00 
 جنيهات إسترلينية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى استخدام تفاصيل 

االتصال أعاله.

عنوان إقامة النشاط

 St. Andrews Church, Church Street,  
 Shifnal, TF11 9AB

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

m.facebook.com/  
thebighouseholidayclub/

 bighouse@shifnalbenefice.org.uk  

07971 518408  
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 The Bridge Youth
Centre )مركز شباب 

ذا بريدج( 
العمر 12 عاًما فأكثر ▼

يوم أنشطة عيد الميالد في مركز شباب ذا بريدج 

نحن نقدم جلسة نهارية مليئة باألنشطة 

والِحرف اليدوية وطعام عيد الميالد للشباب 

يوم الثالثاء 20 ديسمبر من الساعة 11 صباحًا 

حتى 3 مساًء.

عنوان إقامة النشاط

 52a Whitburn Street, Bridgnorth,  
WV164QP

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

www.thebridgeyouthcentre.co.uk  

admin@thebridgeyouthcentre.co.uk  

01746 218285  

تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 

	وأنشطتها. يُرجى الحجز عىل

www.thebridgeyouthcentre.co.uk
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 The Embrace Group
العمر من 4 إىل 13 ▲✦ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

 The Embrace نادي عطالت شركة

توفر شركة The Embrace Group نوادي 

عطالت رياضية في شروزبري وشيفنال و ويم. 

تُعد أنديتنا شاملة لألعمار من 4 إىل 13 عاًما، 

كما أنها تقدم مجموعة واسعة من أنشطة 

الرياضات والفنون والحرف اليدوية وبناء 

الفريق.

تشمل األنشطة كرة الدودج بول وكرة القدم 

ورجبي البطاقة وكرة السلة والكريكيت 

والبيسبول واأللعاب واسعة المساحة والتنس 

والفنون والِحرف اليدوية والرقص والدراما 

وبناء الفريق.

يتم تخطيط جلساتنا وتقديمها من ِقبل 

مدربين ومعلمين رياضيين مؤهلين، وهوما 

من شأنه أن يضمن بيئة تعليمية ممتعة 

وآمنة.

عنوان إقامة النشاط

 Meole Brace C of E Primary School,  
Church Road, Shrewsbury, SY3 9HG

 Greenacres Primary School, Rutland,  
 Shrewsbury, SY1 3QG

 St Andrews C of E Primary School, Park  
 Lane, Shifnal, TF11 9HD

 St Peters C of E Primary School,  
Shrubbery Gardens, Wem, SY4 5BX

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

embracegroup.co/services_item/  
holiday-club/

holiday@theembracegroup.co.uk  

01743 650646  
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تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها.

تكون التكلفة قدرها 18جنيًها إسترلينًيا للطفل 

للفترة من 8.30 صباًحا إىل 5:00 مساًء. يمكن 
إحضار األطفال وأخذهم في أي وقت بين هذه 

الساعات.

embracegroup.co/services_ يُرجى الحجز عىل

item/holiday-club/

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم: 

· إعاقات بدنية · إعاقات تعلم · احتياجات حسية 

· إعاقات بصرية · إعاقات سمعية · تنوع عصبي · 

احتياجات اجتماعية وعاطفية

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك.
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 The Marches
 Academy Trust

 )صندوق أكاديمية 
ذا مارشز( 

العمر من 5 إىل 11 ▲✦ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

ستركز جميع األنشطة عىل الحياة الصحية 
والحفاظ عىل النشاط. ستكون هناك بعض 

االختالفات بين المواقع، ولكن ستشمل 

األنشطة بشكل عام الرياضات المتعددة، واألكل 

الصحي، والتعلم في الهواء الطلق، والبستنة.

عنوان إقامة النشاط

 Longlands Primary School, Market  
Drayton, TF9 1QU

 Tilstock C of E Primary School, Tilstock,  
SY13 3JL

 Grange Primary School, Shrewsbury, SY1  
3QR

 The Zone Community Hub, TF9 1QU  

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

www.marchesacademytrust.co.uk  

community@mmat.co.uk  

 01630 652312  
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SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 

الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم: 

· إعاقات بدنية · إعاقات تعلم · إعاقات سمعية · 

احتياجات اجتماعية وعاطفية 

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك. 



 The New Saints FC
 Foundation Ltd

العمر من 5 إىل 12 ▲ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

أنشطة برنامج "أغذية العطالت وأنشطتها" 

الشتوية في مدرسة وودسايد االبتدائية 

ومدرسة إليسمير االبتدائية ومدرسة ميدوز 

االبتدائية والقرى الريفية 

أنشطة العطالت مع الطعام في مدرسة 

وودسايد االبتدائية، أوسويستري؛ ومدرسة 

إليسمير االبتدائية؛ ومدرسة ميدوز االبتدائية، 

أوسويستري؛ وفي قرى جوبوين وسانت 

مارتنز وويستون راين وويتينجتون.

22

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم: 

· إعاقات بدنية )استناًدا إىل احتياج الطفل/

األطفال( · إعاقات تعلم · احتياجات حسية · 

إعاقات بصرية · إعاقات سمعية · تنوع عصبي · 

احتياجات اجتماعية وعاطفية

الدعم عىل أساس فردي – سيتمكن األطفال 

الذين يحضرون ومعهم دعمهم عىل أساس فردي 

الخاص بهم من الوصول إىل جميع الخدمات 

المقدمة. )لألسف ال يتم تمويل الدعم عىل أساس 

فردي من خالل برنامج أغذية العطالت وأنشطتها(.

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك. 

األماكن المجانية: 

يُعد نادي العطالت هذا متاحًا مجانًا لجميع 
المشاركين.

يتألف كل نشاط من أربع ساعات من 

المرح ومشاركة األلعاب الرياضية واأللعاب 

واألنشطة الخاصة باألطفال الذين تتراوح 

أعمارهم ما بين 5 إىل 12 عاًما تحت إشراف 

كامل من ِقبل مدربين مؤهلين وعاملين 

شباب. تتوفر المرافق الداخلية في جميع 

المواقع، وتتوفر كذلك المساحات الخارجية 

في معظمها )اعتماًدا عىل ظروف الطقس(. 

سيتم تقديم طعام مجاني في كل جلسة، إىل 

جانب تحديات الطعام. 

ألعاب وجوائز. مجانية لكل األطفال.

عنوان إقامة النشاط

 Ellesmere Primary School, Elson Road,  
Ellesmere, SY12 9EU

 The Meadows Primary School, Harlech  
Road, Oswestry, SY11 2EA

 Woodside Primary School, Gittin Street,  
Oswestry, SY11 1DT;

 Gobowen Pavillion, Gobowen, Oswestry,  
SY10 7GA

 St Martins Centre, Overton Road, St  
Martins, SY11 3AY

 Weston Rhyn Institute, Weston Rhyn,  
 SY10 7RG

 Whittington Senior Citizens Hall,  
 Whittington, Oswestry, SY11 4BW

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

www.tnsfc.co.uk/foundation/holiday-  
activities

info@tnsfcfoundation.org.uk  

01691 88979  
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تُتاح أماكن مدفوعة مخصصة لألطفال والشباب 

غير المؤهلين لالنضمام إىل برنامج أغذية العطالت 
وأنشطتها

تكون التكلفة 8 جنيهات إسترلينية للجلسات 
المسائية من الساعة 1:00 مساًء إىل 3.30 

مساًء. للحجز، تواصل من خالل البريد اإللكتروني 
 bookings@trustedcsat.co.uk

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم: 

إعاقات تعلم · احتياجات حسية · احتياجات 

معقدة · إعاقات بصرية · إعاقات سمعية · تنوع 

عصبي · احتياجات اجتماعية وعاطفية

الدعم عىل أساس فردي - ينبغي مناقشته عىل 

أساس فردي )لألسف ال يمول برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها الدعم عىل أساس فردي(

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بنادي العطالت لمناقشة احتياجات طفلك/

أطفالك. 

 Trusted Sports'
Partnership

العمر من 5 إىل 11  ▼ ذوو اإلعاقات 
واالحتياجات التعليمية الخاصة

معسكر Trusted Sports’ Partnership الشتوي 

لألنشطة والرياضات 

سنوفر لألطفال من سن 1 إىل 6 سنوات 

معسكراً يلهمهم جسديًا وعقلًيا واجتماعًيا 

ليكونوا في أفضل حاالتهم مع احترامهم 

بعضهم البعض والبيئة.

يمكن للوالدين الحجز يومًيا أو لكامل األسبوع.

عنوان إقامة النشاط

 Oldbury Wells School, Bridgnorth, WV16  
 5JD

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

www.trustedcsat.co.uk  

bookings@trustedcsat.co.uk  

07704 710536  



23 Wem
 Baptist
 Church

)كنيسة ويم المعمدانية( 
العمر من 3 إىل 11  ▲  ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

مسار الميالد 

يتم غناء ترنمية يشارك فيها الجميع، وسرد 

قصة لألطفال، وعرض مسرحية، والبحث عن 

الكنوز استناًدا إىل قصة عيد الميالد. سيتم 
تقديم الطعام والشراب لجميع أفراد األسرة 

وحقيبة هدايا لألطفال.

عنوان إقامة النشاط

 Millennium Square (next to the Coop  
 supermarket) Wem

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 

العطالت وأنشطتها

wembaptistchurch.co.uk  
lizdakin63@gmail.com  

07757 809876  

23

األماكن المجانية: 

يُعد هذا النشاط متاحًا مجانًا لجميع المشاركين. 

SEND )ذوو اإلعاقات واالحتياجات التعليمية 
الخاصة( وإذا كان طفلك/أطفالك يتلقون أي مساعدة 

إضافية في المدرسة

هذا النشاط شامل ومناسب لألطفال 

والشباب الذين لديهم: 

· إعاقات بدنية )الجزء الموضح في المربع( · 

إعاقات تعلم · احتياجات حسية · احتياجات 

معقدة · إعاقات بصرية · إعاقات سمعية · 

تنوع عصبي · احتياجات اجتماعية وعاطفية · 

احتياجات تواصل بديل 

قبل الحجز في هذا النشاط، يُرجى االتصال 

بالمنظم لمناقشة احتياجات طفلك/أطفالك. 

يُرجى مالحظة ما يلي: هذا حدث عائلي، لذا 

يكون من المتوقع أن يبقى اآلباء ومقدمو 

الرعاية مع طفلهم/أطفالهم. 
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 Wem Youth Club
)نادي شباب ويم(

العمر من 4 إىل 16 ▲ ذوو اإلعاقات 

واالحتياجات التعليمية الخاصة

أنشطة برنامج أغذية العطالت وأنشطتها 

الخاصة بعيد الميالد

ستشمل األنشطة الِحرف اليدوية المتعلقة 

بعيد الميالد والخَبز والرياضات واأللعاب. يتم 
توفير الوجبات والوجبات الخفيفة.

العمر من 4 إىل 16 عاًما )أقل من 7 أعوام برفقة 

شخص بالغ(.

عنوان إقامة النشاط24

 Wem Youth Club, 16 Leek Street, Wem,  
SY45EP

تفاصيل الحجز المجاني في برنامج أغذية 
العطالت وأنشطتها

www.facebook.com/wemyouthie/  

claireglover728@gmail.com  

07917 854280  

األماكن المجانية:

تُتاح أماكن مجانية لألطفال والشباب غير 

	المؤهلين لبرنامج أغذية العطالت وأشطتها. 

	للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة 

 www.facebook.com/wemyouthie/
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H o l i d a y  A c t i v i t i e s  a n d  F o o d

موارد مفيدة
قم بزيارة www.shropshire.gov.uk/HAF لتسجيل االشتراك في النشرة 

اإلخبارية اإللكترونية لبرنامج أغذية العطالت وأنشطتها.

ستتلقى أهم النصائح المفيدة، والموارد المجانية، وكذلك روابط الخدمات 

والفرص المحلية.

 االتصال بنا:

 HAF.programme@shropshire.gov.uk 

@ShropFamilyInfo, #HAFSHROPSHIRE, #HAF2022 

 www.facebook.com/shropshireFamilyInfo

تتم إتاحة هذه الفرصة كجزء من البرنامج الحكومي "أغذية العطالت وأنشطتها" )HAF( الذي يتم 

تقديمه في جميع أنحاء مقاطعة شروبشاير خالل الفترة من عام 2021 إىل عام 2024. قم بزيارة 

الموقع اإللكتروني للحكومة للحصول عىل المزيد من المعلومات حول هذا البرنامج الوطني. 

	ال يتحمل مجلس مقاطعة شروبشاير أيه مسؤولية 
	عن المحتوى الموجود عىل مواقع األطراف الخارجية 

	التي نقدم روابط لها )عىل الرغم من أن جميع الروابط 

	ُمقدَّمة بحسن نية(. يتم تقديم جميع األنشطة 

	الُمدرجة من ِقبل مؤسسات مهنية تقدم برامج 

ممتازة عالية الجودة. 

تطبِّق جميع هذه المؤسسات سياسات 

الحماية، وتقييمات المخاطر، والتأمين، 

ومتطلب شهادات فحص السوابق الجنائية، 

كما أنها تتبع اإلرشادات الحكومية المتعلقة 

بكوفيد-19.


