
 ) fritidsaktivitet�افته اوقات فراغت (های سازمانه��نه برای فعال�ت کمک

ی در فعال�ت  kommunen) Nordre Follo«ادارە شهرداری» ( �افته  های منظم و سازمانما�ل است کودکان و نوجوانان ب�ش�ت
ف راستا، «ادارە شهرداری» طر� برای اعطای کمک  کت کنند. در همنی ه��نه ا�جاد کردە است که کارکنان  اوقات فراغت �ش

 توانند برای برخورداری از آن درخواست ارسال کنند. ها �ها و انجمن شهرداری، باشگاە 

  توان�د از حما�ت برخوردار ش��د؟در چه مواردی � 

ش��د. حق عض��ت، جوازها،  �افته ثابت و منظم از حما�ت برخوردار های سازمان های مرتبط با فعال�ت توان�د برای ه��نه �
های  ها ازجمله این موارد هستند. ادارە شهرداری از فعال�ت های مرتبط با فعال�ت های مشارکت / فعال�ت، و سایر ه��نه ه��نه 

 کند. های ورز�ش حما�ت ن� انفرادی و حق عض��ت باشگاە 

 توانند از حما�ت برخوردار شوند؟ کساین � چه

توانند از �س  به ثبت رس�دە است و ن�  Nordre Folloعنوان سا�ن در شهرداری سال که نامشان به  ۱۸  تا  ۶کودکان و نوجوانان  
کت در فعال�ت سازمانه��نه  ها را جدا�انه  تمام درخواست  توانند از حما�ت برخوردار شوند. �افته اوقات فراغت برآیند � های �ش

     شدە �ا کل آن را اعطا کن�م. ه��نه درخواست کن�م و ممکن است بخ�ش از مبلغ کمک ارز�ایب � 

 تواند (از طرف کودکان �ا نوجوان) درخواست ارسال کند؟ ک� �   چه

ه��نه درخواست دهند؛ درعوض، با�د با کارمند شهرداری �ا شخص /  توانند برای در�افت کمک ها و افراد خودشان ن� خانودە 
ا�ط بودن �ا نبودن فرزند شما برای در�افت کمک کند سازمایف که فعال�ت را ارائه �  ند. سپس، واجد �ش ه��نه را این  تماس بگ�ی

 کند. شخص ارز�ایب � 

های  منظور برخورداری از حما�ت برای �ک فعال�ت، با�د نام شخص (اشخاص) مسئول آن فعال�ت در «دف�ت ثبت سازمانبه 
انتفا�» ثبت شدە باشد. برای فعال�ت   ( های شهرداریغ�ی

گ
های نوجوانان  ) و باشگاەkulturskoleمانند مدارس فرهن�

)fritidsklubb  ف کمک  کن�م.  ه��نه ما� اعطا � ) ن�ی

 سال باشد.   15نامه والدین �ا ��رست قانویف کودکان ز�ر  این درخواست با�د شامل نام کودک / نوجوان، تار�ــــخ تولد او و رضا�ت

 درخواست 

ون�� به «ادارە شهرداری» ارسال  کند و آن را به کارمند شهرداری فرم درخواست را تکم�ل � دهندە فعال�ت �ا  سازمان  صورت ال��ت
های م��وط به چند فعال�ت �ا سفرها  ها نبا�د شامل ه��نه ای ارسال شود.  درخواستبرای هر کودک با�د فرم جدا�انه کند. �

ف �شدە است.  ها تع باشند. هیچ مهلت نهایی برای ارائه درخواست   ینی

 فرم درخواست 

 � ک� به درخواست چه
گ

 کند؟ها رس�د�

ویف و ورزش سازمان «سالمت عمو�، فعال�ت  در�افت و  ها را ) درخواستFolkehelse, idrett og friluftslivها» (های ب�ی
های م��وطه  های شخ� را مطابق با دستورالعمل کند. همه دادە ه��نه ارز�ایب � های ط�ح اعطای کمک مطابق با دستورالعمل 

  کن�م. پردازش � 

 پاسخ به درخواست  

به شخص �ا سازمان  ه��نه را کنند. «ادارە شهرداری» مبلغ کمک کنندگان معموً� پاسخ را ظرف مدت دە روز در�افت � درخواست 
 کند. دهندە فعال�ت پرداخت � ارائه

 ا�ر هرگونه پرس�ش دار�د �ا برای ارائه درخواست ن�از به کمک دار�د 

�د   برنتسنها�دی   کنندە سالمت عمو� با هماهنگ   تماس بگ�ی
+)۴۷ (۹۰  ۱۰  ۲۷  ۰۸ 
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