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حافظ على ترفيه األطفال في عطلة الربيع من خالل األنشطة الترفيهية وتغذيتهم بوجبات
صحية.

بعد نجاح برنامج  ، 2021يعود برنامج هيلث هوليدايز كالديرديلHealth Holidays /
 Calderdaleمع آالف األماكن المتاحة للشباب للوصول إليها خالل اإلجازات المدرسية لعام
.2022
تقام األنشطة في جميع أنحاء كالديرديل وهناك شيء متاح للجميع "سيجد كل شخص شيئا ما يريده"،
من الرياضات الجماعية والرقص واليوغا وركوب األمواج في الشوارع والتجديف إلى الحرف
اليدوية والموسيقى واألدغال وتسلق الجدران واستكشاف الطبيعة  ،وسيظل أطفالك مستمتعين.
باإلضافة إلى ذلك  ،سيحصل الجميع على وجبة صحية ومغذية.
األماكن مجانية لألطفال في سن المدرسة .من االستقبال /الروضة و حتى الصف  11الذين يحق لهم
الحصول على المزايا المتعلقة بالوجبات المدرسية المجانية .قد تكون هناك أيضًا جلسات لألطفال
الذين يدفعون الرسوم غير المؤهلين للحصول على وجبات مدرسية مجانية.
اعتبارا من نهاية شهر مارس  /بداية أبريل  .2022قم بإبداء االعجاب
ستكون األماكن متاحة للحجز
ً
ومتابعة صفحة @ HealthyHolidaysCalderdaleعلى فيسبوك لمواكبة آخر المستجدات
وإعالمك عند توفر األماكن لك للحجز.

" لقد مكنت طفلتي من تجربة شيء لم أكن ألستطيع تحمل توفيره لها .كما ساعدها في التغلب على
القلق االجتماعي وتقليل وعيها الذاتي .كان المدربون داعمين للغاية"
ولي األمر /مقدم الرعاية لألطفال الذين يحضرون برنامج اإلجازات الصحية

"لم أسمع قط عن فاكهة التنين من قبل  ،لقد تعلمنا عنها وتذوقنا الكثير من األطعمة الرائعة خالل
جلسات تعليم الطعام لدينا"
طفل  ،يبلغ من العمر  11عا ًما  ،يحضر برنامج اإلجازات الصحية

قدم لنا اآلباء ومقدمو الرعاية مالحظات تفيد بأنه باإلضافة إلى إخراج األطفال من المنزل
واالستمتاع بوقتهم لبضع ساعات  ،فقد تم إنشاء /توفير فرصة ألطفالهم لتجربة أطعمة جديدة وأن
يكونوا أكثر ميالً إلى المغامرة فيما يأكلونه.
تأكد من مواكبة التطورات وأنك أول من يعرف متى تكون األماكن متاحة للحجز في عطلة الربيع المدرسية
من خالل متابعة صفحة هيلث هوليدايز كالديرديل@ HealthyHolidaysCalderdale /على فيسبوك
اعتبارا من نهاية مارس  /بداية أبريل .2022
ستتوفر آالف األماكن للحجز
ً

الفيسبوك@ HealthyHolidaysCalderdale :
الموقع اإللكترونيwww.calderdale.gov.uk/healthyholidays :
البريد اإللكترونيhealthholidays@caldedale.gov.uk :
اتصل هاتفيا على01422 288001 :
ليس لديك وصول لالنترنت؟ قم بزيارة مكتبة كالديرديل المحلية وسوف يدعمونك في تسجيل أطفالك
في األنشطة المتاحة.

