
 التخطیط للمشاركة والمتابعة والتقییم .6

لنناقش كیف ستسیر سنضع معًا خطة المشاركة في النشاط. وسنجتمع 
الفروقات و – األمور في النشاط. سنناقش أیًضا األعراف االجتماعیة

بین السلوكیات في الثقافات المختلفة. سیسھل ذلك علیك فھم  أوجھ التشابھو
. ویتوقف عدد المرات التي ھفیالمجتمع والثقافة في المكان الذي تعیش 

 نلتقي فیھا على احتیاجاتك وفرصك.

 

 المشاركة في النشاط الترفیھي مھمة؟لماذا تعد 

أشخاص آخرین  على عرفتتس كفإنفي نشاط ترفیھي،  تشاركعندما 
یشعر باالنتماء واأللفة. باإلضافة إلى ذلك،  كسیجعل. وھذا علیك عرفونتوی
اللغة النرویجیة بشكل عملي، مارس تو، كمعارفدائرة  بذلك وسعت كفإنّ 
 كیساعدأكثر على األنشطة الیومیة واألعمال في النرویج. وھذا تعرف تو

 عند التقدم للعمل. 

 ھل ترغب في حضور االجتماع التعریفي؟ 

) أو أرسل إلیھا رسالة Trine B. Gausland" (لندغوس. يب ھاتصل بـ "ترین
 إلكترونیة:

 306 88 474رقم الھاتف: 

 trine.blomholm.gausland@sola.kommune.noالبرید اإللكتروني: 
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بلدیة سوال أو النرویج؟ وافد جدید علىھل أنت 

نشاط ممتع أثناء وقت فراغكم؟بھل ترغب أنت أو طفلك في المشاركة 

، كلنفسصھ خصّ ت(وقت الفراغ) الوقت الذي Fritidتعني الكلمة النرویجیة 
وتعد المشاركة في األنشطة الترفیھیة أو . كلفیھ ما یحلو فعل تختار أن تف

صبح توعلى اآلخرین تعرف فیھاتأندیة التطوع أو المنظمات طریقة جیدة 
من األنشطة اعددً ھا فیسوال بأنّ بلدیةتتمیزوجزًءا من المجتمع المحلي. 

مثل كرة القدم أو الجمباز أو الشطرنج ،منھا األندیة الریاضیة–الترفیھیة 
أو تعلم العزف أو المشاركة في فرقة موسیقیة أو االنضمام إلى الكشافة أو 

الصلیب األحمر.

وبحسب طریقة الترفیھ المدعومة، فإننا نساعد األطفال والشباب ممن 
سنة على المشاركة في األنشطة 18سنوات و6تتراوح أعمارھم بین 

الخدمة مجانیة!وھذه لدیة سوال. الترفیھیة في ب

طریقة الترفیھ المدعومة

في اجتماعیًاتعد طریقة الترفیھ المدعومة وسیلة إلشراك األطفال والشباب 
كفإن، اجتماعیًایتّم إشراككاألنشطة الترفیھیة التي یختارونھا. وعندما 

وتتألف تلك . تتمتّع بھ وتشعر باالنتماء إلیھوتقنھ تنشاًطا ترفیھیًا جد تس
خطوات:6الطریقة من 

االجتماع التعریفي.1

نعني باالجتماع التعریفي أن نلتقي بك ألول مرة. وأن نتعرف علیك ونقدم 
معلومات بشأن طریقة الترفیھ المدعومة. وھذا االجتماع غیر إلزامي، لك

قبول طریقة الترفیھ المدعومة أو رید تتما إذا كنقرر تأن كوبعده یمكن
. عنھاالعدول 

Trine Gulsrud
Mobil: (+47) 909 18 599 

e-post: trine.gulsrud@sola.kommune.no
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لنناقش كیف ستسیر سنضع معًا خطة المشاركة في النشاط. وسنجتمع 
الفروقات و – األمور في النشاط. سنناقش أیًضا األعراف االجتماعیة

بین السلوكیات في الثقافات المختلفة. سیسھل ذلك علیك فھم  أوجھ التشابھو
. ویتوقف عدد المرات التي ھفیالمجتمع والثقافة في المكان الذي تعیش 

 نلتقي فیھا على احتیاجاتك وفرصك.

 

 المشاركة في النشاط الترفیھي مھمة؟لماذا تعد 

أشخاص آخرین  على عرفتتس كفإنفي نشاط ترفیھي،  تشاركعندما 
یشعر باالنتماء واأللفة. باإلضافة إلى ذلك،  كسیجعل. وھذا علیك عرفونتوی
اللغة النرویجیة بشكل عملي، مارس تو، كمعارفدائرة  بذلك وسعت كفإنّ 
 كیساعدأكثر على األنشطة الیومیة واألعمال في النرویج. وھذا تعرف تو

 عند التقدم للعمل. 

 ھل ترغب في حضور االجتماع التعریفي؟ 

) أو أرسل إلیھا رسالة Trine B. Gausland" (لندغوس. يب ھاتصل بـ "ترین
 إلكترونیة:
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 تقییم االھتمامات والرغبات والتطلعات .2

فعلھ في  كأو طفل أنت غبرتمن المھم أن یكون النشاط الترفیھي نشاًطا 
بشدة. ویتیح لنا ھذا االجتماع تحدید األنشطة الترفیھیة التي ربما تكون 

مناسبة لك ویمكنك المشاركة فیھا. وربما یكون من الصعب أن نجد أنشطة 
ة. ولذا أو نعرف ما األنشطة المتوفرھ فیترفیھیة في المكان الذي تعیش 

 سنعرض ونشرح العدید من األنشطة الترفیھیة.  

 مراجعة األنشطة الترفیھیة .3

أین سیتم النشاط الترفیھي؟ ھل النشاط لكل من البنین والبنات؟ متى سیبدأ 
إلى ھناك؟ بمن أتصل؟  یمكنني الوصولالنشاط ومتى سینتھي؟ كیف 

 ؟ سنجد معًا إجابات على ھذه األسئلة!وكیف

 الترفیھي اختیار النشاط .4

یمكنك أنت أو طفلك اختیار النشاط الترفیھي المناسب. إذا كنت غیر متأكد 
مما یجب علیك اختیاره، فیمكننا تجربة النشاط الترفیھي قبل اتخاذ القرار 

 النھائي. 

 یّسرالم .5

أثناء النشاط  مسؤولیة بالغة ھو شخص مسئول عنك وعن طفلك یّسرالم
على بعضنا البعض. وھذا نتعرف كي ا قبل البدء جمیعً وسنلتقي الترفیھي. 
النشاط، وربما یساعدك  المشاركة في طفلك أثناءضمان لك ولالشخص 
تحدیات مختلفة. وعادة ما یكون التواصل بین اآلباء حال حدوث  أیًضا في

والمدربین في األنشطة الترفیھیة عبر البرید اإللكتروني. وإذا كنت ال تزال 
في ھذه األثناء، فربما یكون من الصعب علیك فھم كل تتعلم النرویجیة 

لمساعدتك وتوجیھك.  یّسربالمشيء. وفي ھذه الحالة، یمكنك االتصال 
 . أم ال أن یكون لك میّسرفي ترغب ما إذا كنت  اختیاریجب علیك أنت و

 

 بلدیة سوال أو النرویج؟  وافد جدید علىھل أنت 

 نشاط ممتع أثناء وقت فراغكم؟بھل ترغب أنت أو طفلك في المشاركة 

، كلنفسصھ خصّ ت(وقت الفراغ) الوقت الذي  Fritidتعني الكلمة النرویجیة 
وتعد المشاركة في األنشطة الترفیھیة أو . كلفیھ ما یحلو فعل تختار أن تف

صبح توعلى اآلخرین  تعرف فیھاتأندیة التطوع أو المنظمات طریقة جیدة 
من األنشطة  اعددً ھا فی سوال بأنّ  بلدیة تتمیزوجزًءا من المجتمع المحلي. 

مثل كرة القدم أو الجمباز أو الشطرنج  ،منھا األندیة الریاضیة –الترفیھیة 
ف أو المشاركة في فرقة موسیقیة أو االنضمام إلى الكشافة أو أو تعلم العز

 الصلیب األحمر.

وبحسب طریقة الترفیھ المدعومة، فإننا نساعد األطفال والشباب ممن 
سنة على المشاركة في األنشطة  18سنوات و 6تتراوح أعمارھم بین 

 الخدمة مجانیة!وھذه الترفیھیة في بلدیة سوال. 

 عومةطریقة الترفیھ المد

في  اجتماعیًاتعد طریقة الترفیھ المدعومة وسیلة إلشراك األطفال والشباب 
 كفإن، اجتماعیًا یتّم إشراككاألنشطة الترفیھیة التي یختارونھا. وعندما 

. وتتألف تلك تتمتّع بھ وتشعر باالنتماء إلیھوتقنھ تنشاًطا ترفیھیًا جد تس
 خطوات: 6الطریقة من 

 االجتماع التعریفي .1

نعني باالجتماع التعریفي أن نلتقي بك ألول مرة. وأن نتعرف علیك ونقدم 
معلومات بشأن طریقة الترفیھ المدعومة. وھذا االجتماع غیر إلزامي،  لك

قبول طریقة الترفیھ المدعومة أو رید ت تما إذا كنقرر تأن  كوبعده یمكن
 . العدول عنھا

 


