
 fritidsaktivitetمینحەی دارایی بۆ چاال�ی�ەکاین کاتبەسەر�ردن 

) دە�انەو�ت منداڵ و الواین ز�اتر بەشداری لەو چاال�ی�انەدا بکەن کە بۆ  Nordre Follo(kommunenبەر�رساین شارەوانیی  
کاتبەسەر�ردنن و بەشێوە�ە� بەردەوام ڕ�ک دەخ��ن. بۆ ئەم مەبەستە، شارەوانیی پالن�� بۆ دابینکردین مینحەی دارایی داڕشتوە کە  

 پ�شکەش بکەن.  لە ڕ��ەوە �انە و کۆمەڵە و کارمەنداین شارەوانیی دەتوانن داوا�اری بۆ 

 دەتوان�ت پاڵپشیت دارایی بۆ چ مەبەست�ک وەر�گ��ت؟ 

ەکاین کاتبەسەر�ردنەوە کە   دەتوان�ت پاڵپشیت دارایی وەر�گ��ت بۆ داین سەرجەم ئەو خەرجی�انەی پەیوەند�دارن بە چاال�ی�ە ج�گ�ی
، مۆڵە  ن لە ئابوونەی ئەندامێیت ت، ت�چووی بەشدار�وو/چاال�ی�ەکان و  بەردەوام ڕ�کدەخ��ن. نمونەی چاال�ی�ەکان�ش ب��تنی

خەرج�ەکاین د�کەی پەیوەست بە چاال�ی�ەک. بەر�رساین شارەوانیی پاڵپشیت دارایی بۆ چاال�ی�ە تا�ە کەسی�ەکان و ئابوونەی  
ن نا�ەن.   ئەندامێیت لە هۆڵەکاین لەشجواین دابنی

 �ێ دەتوان�ت پاڵپشیت دارایی وەر�گ��ت؟ 

دەژ�ن و    Nordre Folloساڵدا�ە، لە سنوری شارەوانیی    18بۆ   6پاڵپشیت دارایی بەو منداڵ و الوانە دەدر�ت کە تەمەن�ان لە نێوان  
ئ�مە بە ج�ا هەڵسەنگاندن بۆ هەر داوا�ار��ەک   ناتوانن پارەی ئەو چاال�ی�انەی کاتبەسەر�ردن بدەن کە بەردەوام ڕ�کدەخ��ن. 

 ن هەموو ئەو بڕە پارە�ە بدەین کە داوا�راوە. دەکەین و ڕەنگە بەش�ک �ا 

ن و الوان) داوا�اری پ�شکەش بکات؟   �ێ دەتوان�ت (لەبری مندا�ڵ

ان و تا�ەکان ناتوانن داوا�اری بۆ وەرگرتین مینحەی دارایی پ�شکەش بکەن؛ پێ��ستە پەیوەندی بە کارمەند�� شارەوانیی �ان ئەو   ن خ�ێی
�ی�ەکە ڕ�کدەخات. پاشان ئەم کەسە هەڵسەنگان دەکات و ب��ار دەدات کە ئا�ا منداڵەکە  کەس / دامەزراوە�ەوە بکەن کە چاال

 مینحەی دارایی دە�گ��تەوە �ان نا. 

بۆ وەرگرتین پاڵپشیت دارایی بۆ چاال��ەک، ئەو کەس �ان کەسانەی بەر�رس�ارن لە ڕ�کخستین چاال��ەکە دەب�ت ناو�ان لە تۆماری  
تۆمارکراب�ت. هەرەوەها پاڵپشیت دارایی ئەو چاال�ی�انە دەکەین کە شارەوانیی ڕ�ک�اندەخات بۆ نمونە  ڕ�کخراوە قازانج نەو�ستەکان  

. fritidsklubbو �انەکاین الوان  kulturskoleقوتابخانە کەلتور��ەکان 

دەب�ت داوا�ار��ەکە ئاماژە بکات بە ناوی منداڵ / الوەکە، ڕۆژی لەدا�کبووین و ڕەزامەندی دا�ک، باوک �ان سەر�ەرشت�اری �اسایی
نڵ بۆ ئەو مندا�نەی تەمەن�ان خوار 15 ساڵە. 

داوا�اری

ۆنیی پ�شکە�ش شارەوانیی   ر�کخەری چاال�ی�ەکە �ان کارمەند�� شارەوانیی فۆر� داوا�اری پڕدەکاتەوە و بە شێوازی ئەل�ک�ت
دەب�ت بۆ هەر منداڵ�ک داوا�ار��ە� ج�ا پ�شکەش بک��ت.  داوا�ار��ەکان ڕەنگە خەرج�ەکاین ز�اتر لە �ەک چاال� �ان   دەکات. 

د�ار�نەکراوە وەک کۆتا کات بۆ وەرگرتین داوا�ار��ەکان.  گەشت لەخۆنەگ��ت. هیچ وادە�ەک 

 فۆڕ� پ�شکەشکردین داوا�اری 

 �ێ داوا�ار��ەکان جێبەج�دەکات؟ 

، وەرزش و چاال�ی�ەکاین دەرەوە  داوا�ار��ەکان وەردەگ��ت و    Folkehelse, idrett og friluftslivدەزگای تەندرووسیت گشتیی
هەڵسەنگاندن�ان بۆ دەکات بەپیێی ڕ�نمای�ەکاین پالین مینحە دارای�ەکە. بەپیێی ڕ�نمای�ە کار��کراوەکان مامەڵە لەگەڵ سەرجەم زان�ار��ە  

کەسی�ەکان دەکەین. 

� داوا�ار��ەکە   وە�ڵ

م�ان دەدر�تەوە. بەر�رساین شارەوانیی بڕی پاڵپشیت دابینکراو دەبەخشنە ئەو کەس   پ�شکەشکاران بە زۆری لە ماوەی دە ڕۆژدا وە�ڵ
�ان دامەزراوە�ەی کە چاال�ی�ەکە سازدەکات.  

 ئەگەر پرس�ارت هە�ە �ان بۆ پ�شکەشکردن پێ��ستت بە �ارمەتی�ە 

Heidi Berentsen ەیوەندی کخەر�بکە �ە ڕی تەندروس تی گشتەو�یە�
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