
به باشگاه بعد از مدرسه/جوانان ما خوش آمدید



باشگاه بعد از مدرسه/جوانان چیست؟
باشگاه های بعد از مدرسه و جوانان یک پیشنهاد داوطلبانه 

برای کودکان و نوجوانانی است که به کالس چهارم یا باالتر 

می روند.

عضویت در آنها مستلزم حضور در یک باشگاه است.

باشگاه ها بعد از ساعت کاری مدارس باز می شوند و 

مکان هایی هستند که فرزند شام می تواند برای گذران اوقات 

فراغت بعد از مدرسه خود به آنجا برود.

باشگاه مراقبت بعد از مدرسه ویژه کودکان خردسال تر )کالس 

چهارم تا ششم( است، در حالی که باشگاه جوانان مخصوص 

کودکان بزرگسال تر و نوجوانان )کالس هفتم به باال تا سن 17 

سالگی( است.

فرزند شام با حضور در باشگاه و پیوسنت به سایر کودکان به 

عضویت جوامع مثبت در می آید، و این موقعیت وی را برای 

برقراری دوستی های جدید آماده می سازد.

باشگاه در واقع مکمل فعالیت های مدرسه است.

این بدان معنا است که هم همکاری تنگاتنگی بین مدرسه و 

باشگاه وجود دارد و هم فعالیت های باشگاه متضمن آموزش 

و یادگیری است.

حضور در باشگاه اختیاری است.

یعنی اعضا می توانند هر وقت میل دارند در آن حضور یابند.

کلیه هامهنگی های مربوط به زمان رفنت به منزل، 

فعالیت های خارج از محوطه باشگاه، تاریخ های بازی و موارد 

مشابه آن باید بین والدین و کودکان انجام بگیرد.

بنابراین، الزم است باشگاه ها همکاری نزدیک و مبتنی بر 

اعتامد متقابل را با شام والدین داشته باشند.

انتخاب باشگاه بر عهده شام و فرزندتان است.

اکرث والدین باشگاهی را انتخاب می کنند که یا نزدیک مدرسه 

محل تحصیل فرزندشان و یا در نزدیکی منزلشان واقع باشد.

فعالیت ها و محتوای باشگاه های بعد از مدرسه و جوانان در 

آرهوس بسیار متنوع هستند.

برای کسب اطالعات بیشرت درباره هر یکی از باشگاه ها 

می توانید به وب سایت }www.ungiaarhus.dk>1>1{ رجوع 

کنید )این وب سایت به زبان دامنارکی است(.



فعالیت ها در باشگاه
برای بسیاری از کودکان و نوجوانان، باشگاه بخشی ثابت از 

فعالیت های روزانه است.

در باشگاه، کودکان و دخرتان هم سن و سال با هم آشنا 

می شوند و فعالیت هایی مختلف مانند ورزش، موسیقی، رقص، 

و آشپزی را با هم انجام می دهند.

هدف از همه فعالیت ها در باشگاه تقویت یادگیری، سالمت، 

عزت نفس، و مهارت های فرزند شام است.

درست مانند مدرسه، باشگاه هم دارای کارکنان آموزشی است 

که از فرزندتان مراقبت می کنند.

کارکنان آموزشی کودکان و نوجوانان را در طراحی محتوای 

فعالیت های آن روز مشارکت می دهند و نقش غیر رسمی 

کارکنان فرصت هایی مناسب را برای برقراری یک رابطه 

صمیامنه و شخصی فراهم می سازد.

کارکنان بر اساس درک و دانش خود از کودکان، فعالیت هایی 

را سازماندهی می کنند که به رشد کودکان و تقویت روابط 

دوستانه آنها با یکدیگر کمک کند.

در باشگاه ها تنوع و تفاوت های فردی به رسمیت شناخته 

می شود.

اینکه همه افراد در آن جامعه احساس برابری کنند حائز 

اهمیت است.

کارکنان باشگاه به کودکان اطالع می دهند که آیا 

الزم است لباس یا کفشی خاص را با خود بیاورند.



فرزند خود را ثبت نام کنید
وقتی می خواهید فرزندتان را در یک باشگاه ثبت نام کنید، باید این کار را از طریق 

Pladsanvisning og Elevadministration در شهرداری آرهوس انجام دهید.

www.aarhus.dk/>1{ :می توانید این کار را از طریق وب سایت زیر انجام دهید

}2<.>2{}1<pladsanvisning

اگر با یک کارمند مسئول هم آمیزی اجتامعی ارتباط دارید، می توانید از او بخواهید 

این کار را برای شام انجام دهد.

آن دسته از خانواده های پناهنده که فرزندان زیر 18 سال مشمول دوره هم آمیزی 

 Åben« اجتامعی سه ساله دارند نیز می توانند کمک های الزم را از طریق

Rådgivning« )راهنامیی آزاد( دریافت کنند. 

نرخ ها
عضویت در یک باشگاه بعد از مدرسه یا جوانان مستلزم پرداخت حق عضویت 

ماهیانه است.

به هر حال، شام این حق را دارید که برای یک تخفیف )یارانه اقتصادی( درخواست 

دهید.

چنانچه درباره حق عضویت یا سایر موارد مربوط به عضویت پرسشی دارید، 

می توانید آن را از باشگاه بعد از مدرسه یا جوانان محل خود بپرسید.

نکات ارزشمند

Åben Rådgivning )راهنامیی آزاد(

DOKK 1، طبقه همکف

2 Hack Kampmanns Plads

Aarhus C 8000

ساعات کار:

هر پنجشنبه از ساعت 1.00 -2.30 عرص و از 

ساعت 3.00 - 5.00 عرص.
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