
 

 المتكررة األسئلة  – الصيفية أسباير مخيمات 
 عام 
 ؟الصيفية أسباير مخيمات لنا، وهل طفلي جاهز لالنضمام إلى  الصيفية أسباير مخيمات هل حقوق  .1

الصيفي  تستند   أسباير  لألطفال.    ةمصمم   ةمتعددرياضية    أساليبإلى  مخيمات  المبكر  النمو  الفئة  و لتلبية  في  األطفال  نقبل 
عمرية.    9  –  5العمرية   فئة  لكل  محددة  وبمناهج  مختلفة  عمرية  فئات  إلى  مقسمين  لكنهم   وأسلوبناسنة،  لألطفال  ممتع 

 سيتعلمون أيًضا المهارات األساسية من خالل اللعب. 
 ؟ الصيفية أسباير مخيمات إلى ما نوع األنشطة التي سيشارك فيها طفلي عند االنضمام  .2

تحتوي كل جلسة على العديد من العناصر المختلفة بما في ذلك ألعاب الكرة وألعاب  حيث  .  األساليب الرياضية المتعددة  اإنه
 ا للفتيات وفنون الدفاع عن النفس والرياضات الترفيهية األخرى.واليوجالقوى والجمباز والرقص 

 ؟الصيفية أسباير مخيمات الذي يتوقعه طفلي في البرنامج اليومي ما  .3
نبدأ عادًة بألعاب بسيطة لإلحماء، تليها جلسة طاقة مثل الرقص  و عناصر رئيسية.  4-3ساعات مقسمة إلى   3مدة كل جلسة 

الماء، ستكون هناك جلسة طاقة أخرى مثل  شرب  استراحة قصيرة لتناول وجبة خفيفة و   أخذ   بعد و أو فنون الدفاع عن النفس.  
 ب الترفيهية أو اليوجا.كرة القدم أو الهوكي، تليها أخيًرا األلعا

؟ من أين أحصل على مزيد من  الصيفية  أسبايرمخيمات  هل هناك طريقة يمكنني من خاللها معرفة ما سيفعله طفلي في   .4
 المعلومات؟

إذا كان  و .  الصيفية  أسبايرمخيمات  ومقاطع الفيديو والصور بعض المعلومات المفيدة حول    المتكررةنأمل أن توفر لك األسئلة  
أو عبر خط   ksa.com-Inspire@sportshubاستفسارك على بمباشرة  بالتواصل معنانرحب فلديك أي توضيحات أخرى، 

 . 054 871 5330المساعدة، الواتس آب:  
 ؟الصيفية أسباير مخيمات حضاره كل يوم إلى إلطفلي  هما الذي يحتاج .5

ما قد يرتديه عند حضور    ومثله  –على طفلك أن يرتدي مالبس مناسبة للمشاركة في مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية  
 العادية في المدرسة، على سبيل المثال.  الرياضية الحصص

 عبر البريد اإللكتروني بالقرب من تاريخ بدء البرنامج.  تستلمهايتم توفير المعلومات الكاملة كجزء من التفاصيل اإلضافية التي 
 أماكن وجلسات ومدربين 

 ؟ الصيفية أسباير مخيمات هل األماكن محدودة في  .6
المتاحة في   األماكن بسرعة، لذا نشجعك    حجز نتوقع  نحن  و .  الصيفية  أسباير مخيمات  نعم، هناك عدد محدود من األماكن 
 على تسجيل طفلك مبكًرا حتى ال يشعر بخيبة أمل. 

الوقت   أن  وجدت  متاًحا    المطلوب إذا  يعد  لم  فيرجى    نتيجةللحضور  الطلب،  على مع  التواصلارتفاع    نا 
ksa.com-inspire@sportshub  بشأن الخيارات البديلة. إخطاركوسنكون سعداء بإبالغك بأي إلغاء أو 

 في المجموعة؟ الموجودين كم عدد األطفال  .7
بالتوازي ولكنو طفاًل.    25المجموعات بحد أقصى    أسباير حدد   في حدود  تكون  دائًما    قد تكون هناك عدة مجموعات تعمل 

 أطفال.  10لكل  1أن تكون نسبة المدربين/ المشرفين إلى المشاركين بحد أدنى  أسباير ضمن ويسعة المكان. 
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 من هم المعلمون/ المدربون الخاص بكم؟  .8
الخبرة.    أسباير يستخدم   والمحليين ذوي  الدوليين  المدربين  أنهم  كاًل من  كاماًل.    اً جميعحيث  تأهياًل  أجرى جميع وقد  مؤهلين 

 المدربين تدريبات حماية ولديهم خبرة في العمل مع األطفال. 
 من الخبرة. أعوام 10أكثر من  مع البرازيل الرئيسي للبنات من ليتيسيا هي مدربتنا

 عاًما من الخبرة.  20من ألمانيا مع أكثر من  لألوالد بيورن هو مدربنا الرئيسي
 هل سيحصلون على فترات راحة كافية بينهما؟ هل ستكون الجلسات متعبة؟  .9

هناك العديد من فترات الراحة المجدولة خالل كل جلسة  حيث  أن يستمتع األطفال.  هو    الصيفية  أسباير مخيمات    هدف  يكون 
أسباير  أشارت مالحظات أولياء األمور من برامج  و خاصة عند نقاط االنتقال بين أنواع النشاط المختلفة.    –ساعات    3مدتها  

 األطول(. ٪ شعروا بأن مدة الجلسات مثالية )أو في الواقع سيكونون سعداء في الجلسات 90السابقة إلى أن أكثر من  
 هل ُيسمح للوالدين/ أولياء األمور بالمراقبة أثناء البرنامج؟  .10

اآلباء من حين آلخر   –نعم   يراقب  أن  أسباير  القاعات    أطفالهم  لهو من دواعي سرور  مناطق  في  سيما  البرنامج، ال  أثناء 
تحتوي بعض غرف االستراحة المستخدمة لألنشطة المتخصصة أثناء جزء من الجلسة على مساحة    حيثاألكبر في مواقعنا.  

 تقديم المشورة.  المجموعةمدرب ليمكن  –أكثر تقييًدا 
 مشاهدة مكان المدرسة قبل التسجيل؟و جولة ألخذ  هل يمكننا تحديد موعد  .11

 نرحب بك للحضور مع طفلك في الجلسة األولى. 
 التسجيل/ المبالغ المستردة والصحة والسالمة إلغاء 

 هل سأتلقى تأكيًدا إذا قمت بالتسجيل عبر اإلنترنت؟  .12
اإللكتروني.    3في غضون    –نعم   بالبريد  تأكيد  رسالة  ستتلقى  التسجيل،  المعسكرات  و أيام عمل من  بدء  تاريخ  بالقرب من 

والوصول وموقف أسباير الصيفية في   الموقع  ذلك  بما في  إضافية  تفاصيل  يحتوي على  آخر  إلكتروني  بريد  هناك  سيكون   ،
 يرتديه وما إلى ذلك.و السيارات ومعلومات حول ما يجب أن يحضره طفلك 

 ما هي سياسة اإللغاء/ االسترداد الخاصة بكم؟  .13
فقد  وقتها  يرجى تفهم أنه عندما تقوم بإلغاء التسجيل،    نعلم أن الخطط يمكن أن تتغير في اللحظة األخيرة على الرغم من أنه

بالفعل بعمل إداري   المعدة  و قمنا  التأمين ومرافق المكان  تعيين مدربين وموظفين آخرين وقمنا بشراء اإلمدادات ودفعنا مقابل 
التسجيل المسبق.   بناًء على أرقام  سياسات اإللغاء    دائماً   نهدفو والمحدثة وأكثر من ذلك بكثير  إلى أن نكون منصفين مع 

 الخاصة بنا.
 أيام من تاريخ بدء مشاركة طفلك المسجلة.  3ومع األسف، ال نسمح باإللغاء أو استرداد األموال خالل 

، فإننا نأسف لعدم إمكانية استرداد  (إذا كان طفلك غير قادر على حضور بعض الجلسات )على سبيل المثال بسبب مرض
 جلسات الفردية. األموال لل

 أثناء وجود طفلي في المخيم الصيفي، هل يمكن للمدربين أو الموظفين االتصال بي في حالة الطوارئ؟ .14
رقم    -نعم   تسجيل  أسباير  منك  أو    هاتفسيطلب  الوالد  كان  الطوارئ )سواء  األمر في حاالت  أخرى   ولي  اتصال  أو جهة 

 معينة( والذي يمكن لموظفي أسباير االتصال به في حالة حدوث أي مشاكل غير متوقعة. 



 

 ما هي إجراءات الطوارئ عندما يكون طفلي في المخيم الصيفي؟ .15
حاصل على شهادة اإلسعافات    في الموقع  مدرب/ موظف واحد على األقل  هناك  ويكون سالمة طفلك هي أولويتنا األولى.  إن  

تقييم اإلصابات الطفيفة أو الخدوش أو ما شابه ذلك  و تتوفر دائًما مجموعة أدوات اإلسعافات األولية.  و .  معتمدةاألولية   يتم 
في   مدخالتيتم إبالغ الوالدين بأي  و بسجل لجميع هذه الحوادث.  أسباير  ألغراض المراقبة، يحتفظ  و والعناية بها في الموقع.  

 طفلهم في نهاية الجلسة.  إحضار السجل تتعلق بأطفالهم عند 
في حالة غير محتملة   استخدامه  سيتم  الذي  المكان  إلى  األقرب  المحلية والمستشفيات  الطبية  بالمراكز  بقائمة  أسباير  يحتفظ 

سجل( في جميع الحاالت التي  الخاص بالطوارئ الم  الهاتفمباشرًة )باستخدام رقم  أسباير  تصل  ويتتطلب عناية طبية تكميلية.  
 تتطلب عناية طبية خارجية.

 هل أنت قادر على استيعاب طفلي الذي يعاني من حاالت طبية و/ أو احتياجات خاصة؟  .16
( لمناقشة الحالة الطبية الخاصة أو االحتياجات  inspire@sportshub-ksa.com)  على  مباشرة  معنا  للتواصلنرحب بك  

 من تقييم ما إذا كان من الممكن تلبية هذه االحتياجات أم ال. أسباير تمكن يالخاصة لطفلك حتى 
 ؟ 19-كوفيد وباء  الوقاية منالتي تتخذها هذا الصيف من أجل  اإلجراءات الوقائيةما  .17

   .19-كوفيدوباء  بالوقاية منتعمل مخيمات أسباير الصيفي وفًقا للوائح وزارة الصحة السعودية ذات الصلة فيما يتعلق 
المناسبة )مثل االستخدام المتكرر   يتبع موظفو مخيمات أسباير اإلرشادات الصحية  العامة،  لمراعات قواعد الصحة والسالمة 

 بين كل جلسة وتفتيش وتنظيف المعدات الرياضية بشكل متكرر.  المكانفق لمطهرات اليد(. ويتم دائًما تنظيف مرا
 إذا شعر طفلي بالمرض أو أصيب، فهل ال يزال بإمكانه المشاركة في البرنامج؟ .18

إذا كان طفلك يشعر بالمرض قبل وصوله إلى إحدى الجلسات، يوصي بأخذ استراحة قصيرة من برنامج المخيم الصيفي حتى  
 بالتحسن ويمكنه العودة إلى أنشطة المخيم مرة أخرى.يشعر 

طفلك جلسة أو جلستين. ومع ذلك، إذا كان من المتوقع أن يتغيب طفلك ألكثر من    غاب ليست هناك حاجة إلبالغنا إذا  
 إبالغ مدرب المجموعة. نتمكن منجلستين، فنحن نقدر إخطارك حتى 

ف تعيق مشاركته  تعرض طفلك إلصابة طفيفة ال  يكون  إذا  ذلك،  ومع  الحضور.  فيمكنه  أسباير،  أنشطة مخيمات  برنامج  ي 
 المناسبة إذا لزم األمر.  اإلجراءات الوقائيةمدرب مجموعة طفلك على دراية بتفاصيل اإلصابة حتى يمكن مراعاة 

 الصيفي؟ المخيمماذا لو مرض طفلي أثناء جلسة  .19
بتحديد األعراض التي يعاني منها طفلك. وإذا   هساسي أو مساعداأل إذا مرض طفلك أثناء حضوره في المخيم، يقوم المدرب  

يتم عمل سجل إلخبارك بما حدث عند جمعهم. وفي هذه  فكان مرضهم طفيًفا وشعروا بتحسن بعد الراحة وتناول المشروب،  
ال الجلسة  طوال  طفلك  مراقبة  في  نستمر  متابعة  و متبقية  الحالة،  على  قادًرا  الطفل  يعد  ولم  األعراض  ساءت  إذا  بك  نتصل 

 الجلسة. 



 

 ترتيبات أخرى 
 هل يمكن لطفلي االتصال بالمنزل أثناء وجوده في المخيم الصيفي؟ .20

إذا كانت لديهم مشكلة. وفي    هنحن نشجع جميع األطفال على التحدث أواًل مباشرة مع مدرب مجموعتهم أو إلى أحد مساعدي
الوالد/   إلى  الطفل  قبل  من  مكالمة  الترتيب إلجراء  للمدرب  يمكن  فقط،  معينة  استثنائية  األمر ظروف  هذه  ولي  تقييم  ويتم   .

 الظروف على أساس كل حالة على حدة. 
 هل تقدم خصومات لألخوة؟ .21

متعدد    –ال   العضوية  تحديد خيار  لآلباء عن طريق  أسباير مدخرات  توفر مخيمات  ذلك،  لألخوة. ومع  توجد خصومات  ال 
 األسابيع في وقت الشراء، مقارنًة باختيار العديد من العضويات األسبوعية الفردية.

 هل يسمح لطفلي بتغيير المجموعات ليكون مع أصدقائه/ أصدقائها؟ .22
 .العمر  نفس من أصدقائه مع تلقائًيا طفلك وضع يتم أن المحتمل  من لذا الطفل، عمر   حسب المجموعات تنظيم يتم

  الخاصة   الطلبات  هذه  لتلبية  جهدنا  قصارى   سنبذل  لدينا،  المدربين  مع  التشاور  فبعد  كذلك،  األمر   يكن   لم  إذا   ذلك،  ومع
  جديدة   صداقات  لتكوين  رائع  مكان  هو  الصيفي  المخيم  أن  أيًضا  نعتقدو .  المجموعة  نفس  في  مًعا  وضعهم  ليتم  باألطفال
 . بنشاط ذلك فرقنا وستشجع

 هل توفرون المواصالت من وإلى المدرسة؟  .23
  مخيمات   جلسات   ساعات  عدد   مع  يتماشى   بما  المدرسة   موقع   إلى   /من  النقل  ترتيب  مسؤولية  الوالدين  عاتق  على  قعي  –  ال

 . الصيفية أسباير 
 أين أنزل وأخذ طفلي؟  .24

  المعلومات  تقديم ويتم واسع سيارات  موقف ويتوفر . وإحضاره طفلك توصيل يمكن  حيث  مخصص موقع المدرسة  في يوجد
 . البرنامج بدء تاريخ من بالقرب اإللكتروني البريد عبر  ستتلقاها التي اإلضافية التفاصيل من كجزء

 المدرسة؟  من مبكًرا طفلي الصطحاب احتجت إذا أفعل ماذا .25
 الترتيب   يمكنه  االستقبال  مكتب  في   متاح  موظف  هناك  يكون   أسباير،  مخيم   من  مبكًرا  طفل   لمغادرة  حاجة  هناك  كانت  إذا

 . همساعد أو الطفل مجموعة مدرب مع مباشرة االستقبال مكتب في الموظف يتواصلو . اليوم ذلك في المجموعة طفلك لمغادرة
 هل يتم توفير الطعام والمياه لألطفال؟  .26

 ! واللعب العطش المرح يسبب  أن يمكن ذلك كل وبعد.  المشاركين األطفال لجميع الشرب أسباير مياه مخيمات توفر 
 ستتلقاها التي اإلضافية التفاصيل من كجزء المعلومات من مزيد وتوفير . إضافية رمزية  رسوم  مقابل الخفيفة الوجبات توفير  يتم

 . البرنامج بدء تاريخ من بالقرب اإللكتروني البريد عبر 
  بارًدا   تخزيًنا  تتطلب  ال   التي  الخفيفة  بالوجبات   فقط  ونوصي.  ذلك  في  رغب   إذا   الجاهزة  الخفيفة  وجباته  إلحضار  طفلكل  مرحب
  وصحًيا   سعيًدا  طفلك  إلبقاء  الالزمة  الغذائية  العناصر   مع  جيًدا  متوازنة  الخفيفة   الوجبات  تكون   المثالية،  الناحية  ومن.  خاًصا
 . جيدة خيارات الشوفان  دقيق من قطعة مع والموز  التفاح مثل الفواكه وتعتبر . وحيوًيا

 
 



 

 
 

 
 هاوس  ن وداو  في الصيفي أسباير مخيمات

  األطفال  تمارس حيث.  عاًما 12و 5 بين أعمارهم تتراوح الذين  لألطفال الجودة عالية رياضية أنشطة الصيفية أسباير مخيمات  توفر 
 . هاوس ون و دا  مدرسة مبنى في ويقع منظم، وبرنامج مؤهلين مدربين  مع آمنة بيئة نوفر  بينما للغاية وممتعة مرحة بطريقة الرياضة
 :أكثر تفاصيل 
 .سنة 12و 5 بين أعمارهم تتراوح الذين لألطفال الصيفية المخيمات •
 .منفصلة مجموعات في والبنات والدألل الطعام المخيمات تقدم •
 .بكثير  ذلك من وأكثر  السلة وكرة والهوكي القدم وكرة والجمباز  القوى ألعاب الرياضية األنشطة تشمل •
 .للبنات والرقص اليوجا نقدم •
 . المشاركين األطفال ءرضا تمعدال من ٪ 96و  األمور  أولياء رضاء معدالت من٪ 95 المتوسط في برنامجنا حقق •
 الصيفي: المخيم جدول 
 (. أسابيع 5  لمدة) 2022 أغسطس 21 في وينتهي ،22 يوليو 17: البدء تاريخ •
 . والسبت واألربعاء االثنين أيام األوالد يحضر  •
 .والخميس والثالثاء األحد  يوم البنات تحضر  •
 : الجلسة لوقت خيارين نقدم •

 أو  (ساعات   3) 13:00 إلى 10:00 من الصباح في ▪
 ( ساعات 3)  17:00 إلى  14:00 من الظهر  بعد ▪

 موظفينا:
 . كامالً  تأهيالً  مؤهلين وجميعهم ومحليين، دوليين مدربين أسباير  مخيمات تستخدم •
 .الخبرة من أعوام 10 من أكثر  مع البرازيل من ليتيسيا هي للبنات الرئيسية مدربتنا •
 .الخبرة من عاًما  20 من أكثر  مع ألمانيا من  بيورن  هو لألوالد الرئيسي مدربنا •
 . مدربان  لديها مجموعة كل •
 . الطفل حماية حول تدريبية دورة العمل فريق أعضاء جميع أجرى  •
 .األولية  إلسعافاتل معتمد األقل  على واحد  موظف وجود دائًما نضمن •

 : والعروض األسعار 
  3  جلسة  كل  األسبوع،  في   جلسات  3)  األسبوعي  للعرض  المضافة  القيمة  ضريبة  سعودي  ريال   600.00  مبلغ  يتضمن •

 (. ساعات
  3  جلسة  كل   جلسة،  15)   أسابيع  5  لمدة  الخصم  لعرض  المضافة  القيمة  ضريبة  سعودي  ريال   2,600.00  مبلغ  يتضمن •

 (. ساعات



 

 يال.  يتم الدفع من خالل اإلنترنت عبر بوابة الدفع اآلمنة هال
 


