ለተደራጁ የመዝናኛ እንቅስቃሴዎች የሚደረግ ዕርዳታ
የኖርድሬ ፎሎ ማዘጋጃ ቤት ባለስልጣን ተጨማሪ ልጆች እና ወጣቶች በመደበኛነት የተደራጁ የመዝናኛ እንቅስቃሴዎች ላይ
እንዲሳተፉ ይፈልጋል። ለዚህም የማዘጋጃ ቤት ባለስልጣን ክለቦች፣ ማህበራት እና የማዘጋጃ ቤት ሰራተኞች ማመልከት
የሚችሉትን የእርዳታ መርሃግብር አቋቁሟል።
ለምን ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ?
ከመደበኛ፣ የተደራጁ እንቅስቃሴዎች ጋር ለሚዛመዱ ወጪዎች ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ። ምሳሌዎች የአባልነት ክፍያዎችን፣
ፈቃዶችን፣ የተሳታፊ/የእንቅስቃሴ ክፍያዎችን እና ከእንቅስቃሴ ጋር የተያያዙ ሌሎች ወጪዎችን ያካትታሉ። የማዘጋጃ ቤት
ባለሥልጣኑ ለግለሰብ እንቅስቃሴዎች እና ለጂም አባልነት ክፍያዎች ድጋፍ አይሰጥም።
ማን ድጋፍ ሊያገኝ ይችላል?
በኖርዲሬ ፎሎ ማዘጋጃ ቤት ውስጥ ለመኖር የተመዘገቡ ከ6-18 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ልጆች እና ወጣቶች በተደራጀ
የመዝናኛ እንቅስቃሴ ውስጥ ለመሳተፍ አቅም ከሌላቸው ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ። እያንዳንዱን ማመልከቻ በተናጠል
የምንገመግም ሲሆን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የተጠየቁትን መጠኖች ልንሰጥ እንችላለን።
ማመልከት የሚችለው ማነው (በልጅ ወይም በወጣት ስም)?
ቤተሰቦች እና ግለሰቦች እራሳቸውን ለእርዳታ ማመልከት አይችሉም; ይልቁንም ማዘጋጃ ቤት ሠራተኛን ወይም
እንቅስቃሴውን ከሚያቀርበው አካል / ድርጅት ጋር መገናኘት ይኖርባቸዋል። ከዚያም ይህ ሰው ህፃኑ ለእርዳታ ብቁ መሆን
አለመሆኑን ይገመግማል።
ለአንድ እንቅስቃሴ ድጋፍ ለመቀበል፣ ለድርጊቱ ኃላፊነት ያለው ሰው(ዎች) ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች መዝገብ ውስጥ
መመዝገብ አለባቸው። እንዲሁም እንደ ባህላዊ ትምህርት ቤቶች እና የወጣት ክበባት ላሉት ለማዘጋጃ ቤት እንቅስቃሴዎች
ድጋፍ እንሰጣለን።
ማመልከቻው የልጁን/የወጣቱን ስም፣ የትውልድ ቀን እና ዕድሜ ከ15 ዓመት በታች ለሆኑ ሕፃናት የወላጅ ወይም የሕግ
ሞግዚት ፈቃድን ማካተት አለበት።
ማመልከቻ
የእንቅስቃሴው አስተባባሪ ወይም የማዘጋጃ ቤት ሰራተኛ የማመልከቻ ቅጹን በማጠናቀቅ ማመልከቻውን በኤሌክትሮኒክ
መንገድ ለማዘጋጃ ቤቱ ባለስልጣን ያቀርባል። ለእያንዳንዱ ልጅ የተለየ ማመልከቻ መቅረብ አለበት። ማመልከቻዎች ለብዙ
እንቅስቃሴዎች ወይም ጉዞዎች ወጪዎችን ላያካትቱ ይችላል። ለማመልከቻዎች የጊዜ ገደብ የለም።
የማመልከቻ ቅጽ
ማመልከቻዎቹን ማን ፕሮሰስ ያደርጋል?
የድርጅቱ የህዝብ ጤና፣ ስፖርት እና ከቤት ውጭ እንቅስቃሴዎች በእርዳታ መርሃግብሩ መመሪያ መሠረት ማመልከቻዎችን
ይቀበላል እንዲሁም ይገመግማል። በሚመለከታቸው መመሪያዎች መሠረት ሁሉንም የግል መረጃዎች እንሰራለን።
ለማመልከቻው ምላሽ
አመልካቾች በመደበኛነት በአስር ቀናት ውስጥ ምላሽ ያገኛሉ። የማዘጋጃ ቤቱ ባለሥልጣን የተሰጠውን የገንዘብ መጠን
እንቅስቃሴውን ለሚያቀርብ ሰው ወይም ድርጅት ይከፍላል።
ጥያቄዎች ካልዎት ወይም ለማመልከት እገዛ ካስፈለግዎ
የህዝብ ጤና አስተባባሪን ያነጋግሩ Heidi Berentsen
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