Kids in die Clubs

األطفال يف األندية

يجب أن تُتاح لكل طفل ولكل شاب يف هامبورغ الفرصة يك
ميارس الرياضة – ويُفضَّ ل أن يكون ذلك داخل النادي.
يتع َّرف األطفال والصبيان من خالل األنشطة الرياضية املنتظمة
واالحرتافية لألندية الرياضية عىل أنواع الرياضات ويتدربون عىل
ٍ
انطباعات وأصدقاء
الشفافية ويشاركون يف منافسات ويكتسبون
كل األرس قادرة عىل دفع اشرتاكات العضوية.
جدد .لكن ليست ُ
ولهذا أوجدت منظمة شباب الرياضيني يف هامبورغ حالً لذلك
وهو :مبادرة “ „Kids in die Clubsأو „األطفال يف األندية“



ما هي مبادرة „األطفال يف األندية“؟

مبادرة „األطفال يف األندية“ هي برنامج تدعيمي مقدم من
يتيح الربنامج لألطفال
منظمة شباب الرياضيني يف هامبورغُ .
مادي
والشباب دون سن  18عاما واملنتمني ألرس ذات دخل ّ
منخفض الحصول عىل عضوي ًة معفية من االشرتاكات أو ُمخفَّضة
يف ٍ
واحد من األندية الرياضية املشاركة يف املبادرة والزائد عد ُدها
عن  160ناديا .كام توجد إعانة مالية أيضً ا للرحالت الرياضية
وأنشطة أوقات الفراغ يف النادي.
يمُ َّول الربنامج من تربعات جمعية „األطفال يساعدون األطفال
ج.م( “.باألملانية ) Kinder helfen Kindern e.V. :املنبثقة عن
جريدة هامبورغر أبندبالت  Hamburger Abendblattومن
املوارد العامة.

كيف تعمل مبادرة „األطفال يف األندية“؟

عىل الصفحة الرسمية ملنظمة شباب الرياضيني يف هامبورغ عىل الرابط
اإللكرتو ّين
www.hamburger-sportjugend.de/foerderungen

تجدون كل األندية الرياضية املشاركة يف مبادرة „األطفال يف األندية“ ،إىل
جانب الربامج التي تقدمها واملوظفني املختصني .يق ِّدم لكم الشخص املختص
املشورة حول جميع املسائل الخاصة مببادرة „األطفال يف األندية“ .وميكن
أيضً ا أن يخربكم ،إذا كان يحق لطفلكم
الحصول عىل دعم .وتكون هذه هي الحال ،إذا كنتم تحصلون عىل
ٍ
إعانات وفق الكتاب الخامس من قانون الشؤون االجتامعية )،(SGB XII
إعانة البطالة  IIأو
إعانات طالبي اللجوء،
أو يحق لكم الحصول عىل عالوة األطفال أو إعانة السكن
دخل أرس ّي أقل من حد دخل معينَّ .
أو كان لديكم ٌ
ميكنكم تقديم الطلب للحصول عىل الدعم مبارش ًة لدى أ ٍّي من األندية
الرياضية املشاركة .ومن ثم ميكنكم االنطالق :يُعفى طفلكم من االشرتاك أو
يصبح عض ًوا باشرت ٍاك مخفَّض ويذهب إىل التدريب وانتهى األمر!

األطفال يف األندية
به اطالعات بیشرتی نیاز دارید

مستقیامً با باشگاه انتخابی خود (شامره تلفن در فهرست
موجود در اینرتنت) یا با انجمن ورزش نوجوانان هامبورگ
( )040 / 419 08-256متاس بگیرید.
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