
ې 
 د تنظ�م شوي تف��� فعالیتونو لپارە بال عوض مرسيت

.   Nordre Folloد  ې نور ماشومان او ځوانان په با قاعدە تنظ�م شوي تف���ي فعالیتونو �ې برخه واخ�ي د ښاروا�� ادارە غواړی �پ
ي ورته درخواست  

ې او د ښاروا�� کارکوون� کوالی �ش ې کل��ونه، ټوليښ ددې په خاطر د ښاروا�� ادارې یوە دا�ې پروژە رامنځته کړې �پ
 وکړي. 

؟تاسو د څه لپارە مرسته ترالسه ک  ئ  والی �ش

. د غ��توب ف�س، ال�سنسونه، د   ئ تاسو د ثابت، او باقاعدە تنظ�م شوي فعالیتونو اړوند ل�ښتونو لپارە مالتړ ترالسه کوالی �ش
ګډون / فعال�ت ف�س، او د یو فعال�ت اړوند نور ل�ښتونه يي مثالونه دي. د ښاروا�� ادارە د انفرادي فعالیتونو لپارە او د ج�م  

رە مرسته نه کوي. غ��توب ف�س لپا 

ي مرسته تر السه کړي؟ 
 څوک کوالی �ش

ې د   ښاروا�� هستوګن وي او په منظم تف���   Nordre Folloکالونو ترمینځ عمرونه ولري او د   18-6ماشومان او ځوانان �پ
ي مرسته ترالسه کړي. 

ګه ارزوو او هغه  مونږ هر یو درخواست په انفرادي تو  فعال�ت �ې د ګډون لپارە ما� توان ونلري کوالی �ش
ە توګه او �ا جزيئ ډول �ە ورکوو.  � ې درخواست ورته شوی په �ش�پ   پ��ې �پ

؟  ي
�) �ە درخواست ورکوالی �ش څوک د (یو ماشوم �ا ځوان په نمایند�ګ

ي ورکو�; بل�ه هغوي با�د د ښاروا�� یو کارکوون�ي �ا هغه شخص /   ئ او افراد خپله د یو بال عوض مرسيت لپارە درخواست ��ش کوريښ
ې مستحق دې او   ې آ�ا دا ماشوم د یو بالعوض مرسيت ې دا فعال�ت وړاندې کوي. دا شخص به و ارزوي �پ ي �پ

ارګان �ە په تماس �ش
 که نه. 

ې د یو فعال� ې ددې فعال�ت لپارە مسئول�ت لري با�د د غ�ي انتفا�  ددې لپارە �پ ت لپارە مالتړ ترالسه کړي، هغه نفر (افراد) �پ
موسساتو په راجس�ت �ې ثبت شوې وي. مونږ د ښاروا�� د فعالیتونو لپارە ل�ه د کلتوري ښوونځیو او د ځوانانو کل��ونو لپارە هم

مالتړ کوو.

څخه د   15نوم، د هغوی د ز�ږون نېټه، او د هغوي د مور او پالر �ا قانويښ ��رست لخوا د په درخواست �ې با�د د ماشوم / ځوان 
ټ�ټ عمر ماشومانو رضا�ت شامل وی. 

 درخواست �ا غوښتنل�ك 

ون�� ډول د ښاروا� ادارې ته   وي او غوښتنل�ك په ال��ت � د فعال�ت تنظ�موون� �ا د ښاروا�� یو کارکوون� د غوښتنل�ك فورمه �ش�پ
.  په درخواستونو �ې با�د د متعدد فعالیتونو �ا   وړاندې كوی.  ي

یو جال درخواست �ا ِغوښتنل�ک با�د د هر ماشوم لپارە ورکړل �ش
ب االجل �شته.  سفرونو لپارە ل�ښتونه  شامل نه وي. د درخواستونو لپارە کوم �ښ

 د درخواست �ا غوښتنل�ك فورمه 

 څوک درخواست �ا غوښتنل�کونه � مراحل کوي؟ 

ې �ا  سپورت او د باندې فعالیتونه د بال عوض مرسيت د پروګرام د الرښود �ە سم غوښتنل�کونه   د تتصدۍ د عا�ې روغت�ا، لويب
ترالسه او ارزوي. مونږ ټول شخ� معلومات د اجرا وړ الرښوونو �ە سم � مراحل کوو. 

د درخواست �ا غوښتنل�ك ځواب 

ترالسه کړي. د ښاروا�� ادارە به مرسته شوی مبلغ  په عادي ډول �ە به درخواست ورکوون�ي په ظرف د لسو ورځو �ې یو ځواب 
ې فعال�ت وړاندې کوي ورکړي.   شخص �ا هغه ارګان ته �پ

ې ته اړت�ا لرئ 
ې لرئ �ا درخواست ورکولو �ې مرسيت

ې تاسو پوښتيښ  که چ�ی

 �ە اړ�که ون��ئ  Heidi Berentsen د عار�ې روغت�ا همغږی کوون�
 08 27  10 90) 47ټ�ل�فون: (+
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