
 

بالتعاون مع االتحادات المتواجدة في بلدية هلتي ونادي األيس هوكي 

في تورب ونادي كرة اليد ندعوكم للنشاطات المقامة في مدرسة 

 12:00من الساعة  21/12آورناسكوال,تبدأ النشاطات في يوم االثنين  

وتستمر النشاطات خالل األيام التالية              17:00الى   

21/12  ,22/12  ,28/12  ,29/12 ,30/12  ,4/1  ,5/1           

 ندعوكم للمشاركة خالل هذه األيام  حسب البرنامج المرفق      

  

 علماً ان النشاطات لطالب الصف السادس حتى المرحلة الثانوية     

  

نقدم نشاطات مختلفة )أنظر للبرنامج( سنلعب كرة الطاولة في قاعة 

المحاضرات في المدرسة وسيكون هناك ثالث برامج للبطولة كما توجد 

طاولة بلياردو و ايضاً كرة القدم , وهناك كافتيريا في كل األيام حيث نبيع 

القهوة والكعك بسعر التكلفة وسوف تقوم النوادي المشتركة بهلتي 

وتورب بزيارتنا في أوقاًت معيتة في مدرسة أورنا سكوال . وايضاً سيكون 

لدينا وقًت مع لعبة البولينك التي يمكنك التسجيل فيها بالضافة الى 

 الكثير من النشاطات األخرى .                        

التصاالت والمسؤولين عن نشاط عيد الميالد هم :                  ا  

     

 

             

Thomas Brinck   0733-718 120 

Rektor 

Örnaskolan 

 

Tommy Fock   0733-718 122  

Enhetschef 

EFNA 

 

Anna Larsson   0709-793018 

Ansvarig Handboll 

 

Ingemar Lund   0705-471681 

Ansvarig Fotboll 

 

Bengt-Åke Torhall   0705439721 

Ansvarig Bandy/skridskor 



Måndag 21/12 12:00-17:00 

 

 نشاطات عيد الميالد

 كرة الطاولة

 بلياردو

 كافتيريا

 فيشة

Tisdag 22/12 12:00-17:00 

 

 كرة الطاولة

 كرة الطاولة

 كرة القدم

 كافتيريا

 فيشة

Måndag 28/12 12:00-17:00 

 

 بطولة كرة الطاولة 

 بلياردو

 كروة القدم

 فيشة

 كرة اليد

Tisdag 29/12 12:00-17:00 

 

 بطولة كرة الطاولة 

 بلياردو

 كروة القدم

 بولينغ

 كرة القدم 

Onsdag 30/12 12:00-17:00 

 

 بطولة كرة الطاولة

 بلياردو

 كرة القدم

 بولينغ

 الهوكي في تورب

Måndag 4/1 12:00-17:00 

 

 بطولة كرة الطاولة 

 بلياردو

 كرة القدم

 الفيشة

 الهوكي في تورب

Tisdag 5/11 12:00-17:00 

 

 بطولة كرة الطاولة

 بلياردو

 كرة القدم

 الفيشة

 فلم سنمائي

 

معلومات عن النشاطات المختلفة    

    28/12 HK كرة اليد مع نادي هلتي 

15:00- 14:00الصف السادس والسابع     

16:00 – 15:00الصف الثامن والتاسع       

  16:00 – 18:00المرحلة الثانوية           

 29/12IF  كرة القدم مع نادي هيلتي 

15:00- 14:00الصف السادس والسابع     

16:00 – 15:00الصف الثامن والتاسع       

16:00 – 18:00المرحلة الثانوية             

 النسجيل في مدرسة آورنا سكوال  

 رياضة اآليس هوكي والتزلج مع نادي تورب  TBK 1/0,    21/03ايام :   

 .الباص ينطلق من مدرسة أورنا سكوال , اللباس وأدوات التزلج متوفرة  ويمكن استعارتها من النادي 

  Örnatorget 10:00. Rydöskola 10:15, Torup Torelund 10:30   جه الى تورب الباص المتو

13:00, Torelund 13:30, Rydöskola 13:45, Örnatorget 14:00   الباص القادم من تورب 

 

 

 

 

  من أجل األعمار األصغر    الصف األول الى الصف الخامس لدينا نشاطاْت أخرى

  i Örnahallen 12:00-13:00                28/12 3-1 صف       كرة اليد 

                          i Örnahallen 13:00-14:00 5-4 صف      كرة اليد          

  i Örnahallen 12:00-13:00                29/12 3-1 صف    كرة القدم  

 i Örnahallen 13:00-14:00 5-4 صف    كرة القدم        

  29/12                التزلج في تورب       (انظر اوقات الباص)                          

  (film meddelas senare) 4/1    ندعوكم لمشاهدة فلم سينمائي في فندق فورم 

        5/1       من اجل الذين يحبون رقص Streetdance och Hipph يكون التدريب في مدرسة أورنا سكوال

 16:00 på Örnaskolan. 


