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2004دعوت به اردوی تابستانی   
 29پنجشنبه از بعد از ظهر (  چهار روزه و)  یولی28 چهار شنبه بعد از ظهر  از(  پنج روزه امسال،یاردوي تابستان

  !شودگزاز ميبر )SJÖÅKRA GÅRDEN www.sjoakragarden.se (در،2004  آگوست1 روز یکشنبه  غروبتا)يولی
  شوپينگ  نو ي شهر کيلو متری10 و در VÄTTERN ساحل درياچه  کناردر  BANKERYDدر شهرک  اين محل 

JÖNKÖPINGقرار دارد  .  
 مبلغ  هزينه اردو قبض پرداختی همراه با ،می توانند با تکميل فرم زير و ارسال آن  شرکت در اردو عالقمندان به

 الکترونی يا پست و   /Box 2125 /  42402   ANGERED – SWEDEN    IKFC : پستیبه آدرس ،
eucn@eucn.org  و  abdi.mahmoud@telia.com  آمادگی شان را اعالم دارند!   

  . ارسال شودکانون به آدرس بايست می  يونی26تاريخ حداکثر تا  فوق  ئنامه: توجه 
Namn    :نام و نام خانوادگي   

 
ddöF    :تاريخ تولد  

  
Adress     :آدرس  

  
 

Tel       :شماره تلفن  
 

mail -E  :آدرس الكترونيكي  
 

 
 

)اعضاي خانواده(نام و تاريخ تولد همراهان   
 

ddöF             تاريخ تولد                                                    Namn  نام      
 

  
ddöF             تاريخ تولد                                                    Namn  نام      

 
 

ddöF             تاريخ تولد                                                    Namn  نام      
 
 

ddöF             تاريخ تولد                                                    Namn  نام      
 
 
 

  به حساب پستي)  اورو                             (  و يا آرون                             مبلغ   در تاريخ                  * 
 Iranska Kulturforskningens Center با شماره حسابPostgiro no.:  480 55 15 – 6  SEK   در  Nord Banken  

   Gothenburg - Swedenبه شماره   ...  برای پرداخت  خارج از سوئد عالوه بر شماره حساب و  (  .پرداخت آردمIBAN 
 (SE67 9500 0099 6026 4805 5156)  و همچنين به BIC (NDEASESS)   نيز نياز دارند(  

 
 )  اورو190 ( کرون1500 بزرگساالن  روز شبانه4برای  ؛)صبحانه؛ ناهار و شام(  با احتساب تخت و غذا ؛هزينه شرکت در اردو** 

)  سال12 تا 4( وکودکان )   اورو150( کرون 1200بزرگساالن    شبانه روز3برای     و  ) اورو95 ( کرون750)  سال12 تا 4( وکودکان 
می باشد)  اورو75( کرون 600  
...؛    و  لوازم شخصی حوله روبالشی؛ مالفه ؛ :وسايل مورد نياز***   

  ! اردو را برای خود محفوظ می داردکانون حق رد تقاضا و تغيير برنامئ  ،محل اردو و ديگر محدويت ها با توجه به محدويت ظرفيت **** 
     شماره موبيلبا ؛محمود عبدی آفای ؛برای دريافت اطالعات بيشتر ، لطفا با مسئول اردو **** *

  !تماس حاصل نمائيد   abdi.mahmoud@telia.com   پست الکترونی و 0046 )0 (707 80 49 88
:  پيشنهاد******  
 
 

    Underskrift  مضاء        ا                                                        mDatuتاريخ      


