
مرحبا بكم يف النادي



ما هو النادي؟
نوادي النشاطات الرتفيهية ونوادي الشباب هي عرض اختياري 

لألطفال والشباب يف الصف الرابع فام فوق. ويلزم املرء أن 

يكون عضوا ليك يلتحق بالنادي.

تفتح النوادي حني ينتهي اليوم املدريس وهو مكان يستطيع 

طفلك البقاء فيه بعد املدرسة. ونادي النشاطات الرتفيهية هو 

لألطفال الصغار )من الصف الرابع إىل الصف السادس(، بينام 

نادي الشباب هو لألطفال الكبار والشباب )من الصف السابع 

إىل عمر ١٧ سنة(.

سيكون طفلك يف النادي وسط تجمعات إيجابية مع األطفال 

والشباب اآلخرين، وهو ما يوجد أرضية لصداقات جديدة. 

ويعترب النادي استكامال ملا يجري يف املدرسة. وهذا يعني 

أن هناك تعاونا بني النادي واملدرسة، وأن التعلم جزء من 

نشاطات النادي.

االلتحاق بالنادي اختياري. وهذا يعني أن األعضاء ميكنهم 

املجيء والذهاب كام يشاؤون. يجب االتفاق عىل جميع أوقات 

الحضور وقضاء الحاجات خارج منطقة النادي ومواعيد اللعب 

وغريها بني أولياء األمور وأطفالهم. ولذلك فمن املهم للنوادي 

أن يكون لديهم تعاون وثيق وثقة متبادلة معك كوالدة/والد. 

يرجع أمر اختيار النادي إليك وإىل طفلك. يختار معظم الناس ناديا إما 

قريبا من املدرسة حيث يذهب الطفل إىل صف االستقبال، أو قريبا من 

املنزل.

قد يكون هناك فرق كبري بني النشاطات واملحتوى لدى كل ناد من النوادي 

الرتفيهية ونوادي الشباب يف أورغوس. ميكنك قراءة املزيد عن كل نادي 

عىل موقع www.ungiaarhus.dk )املوقع باللغة الدمناركية(.



ماذا يفعل طفلك يف النادي.
يعترب العديد من األطفال والشباب النادي جزءا ثابتا من حياتهم 

اليومية. فهنا يلتقي الصبيان والفتيات مع اآلخرين من أقرانهم 

ويتشاركون يف مختلف النشاطات مثل الرياضة واملوسيقى 

والرقص وطهي الطعام. الهدف من النشاطات يف النادي 

هو تعزيز قدرات طفلك عىل التعلم والنمو والثقة بالنفس 

واملهارات.

كام هو الحال يف املدرسة، يوجد يف النادي موظفو الرتبية 

الذين يعتنون بطفلك. وهم ينطلقون من اهتاممات األطفال 

ويرشكونهم ليك يساهموا بأنفسهم يف التخطيط ملحتوى 

نشاطات اليوم. ومن شأن الدور غري الرسمي للموظفني أن 

يفسح املجال لعالقة شخصية ووثيقة. ويقوم املوظفون من 

خالل فهمهم ومعرفتهم باألطفال بإعداد النشاطات التي تساهم 

يف منو األطفال وترسيخ عالقاتهم ببعضهم. 

يفسح املجال يف النوادي للتعددية واالختالف. ومن املهم أن 

يشعر الجميع باملساواة يف املجموعة.

سيقوم املوظفون يف النادي بإبالغ األطفال إن 

كانت هناك حاجة إلحضار املالبس أو األحذية.



التسجيل
حني تقوم بتسجيل طفلك يف أحد النوادي، يجب أن تقوم بذلك عرب قسم توزيع 

األماكن Pladsanvisningen يف بلدية أورغوس. تستطيع القيام بذلك عرب موقع 

الشبكة

www.aarhus.dk/pladsanvisning

إن كان لديك ارتباط مبوظف اندماج، فيمكنه/ميكنها مساعدتك يف التسجيل. ميكن 

لعائالت الالجئني ذوي األطفال دون عمر ١٨ سنة، والذين هم تحت فرتة االندماج 

لثالث سنوات، الحصول كذلك عىل مساعدة من قبل مؤسسة االستشارات املفتوحة.

التسعريات
يجب دفع اشرتاك شهري للحصول عىل العضوية يف أحد النوادي الرتفيهية أو نوادي 

الشباب. إال أنه ميكنك تقديم طلب لتخفيض القسط الذي يجب عليك دفعه )مكان 

مجاين(. 

إن كانت لديك اسئلة بشأن االشرتاك أو العضوية، فندعوك لتوجيه هذه األسئلة إىل 

النادي املحيل للنشاطات الرتفيهية أو نادي الشباب.
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