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بطاقة الترفيه
يحصل كل شخص بين عمر السادسة والثامنة عشر على بطاقة ترفيهية بقيمة  1000كرونر! بطاقة
الترفيه هي بطاقة هدايا يمكنك استخدامها في اﻷنشطة الترفيهية المنتظمة والمنظمة.
سيسمح لـ  Lillehammerبأن تكون البلدية التجريبية لبطاقة  .Leisure Cardخطة الحكومة أن يصبح
ضا وطنيًا ودائ ًما Lillehammer .هي من بين البلديات التي ستختبر كيفية تنظيم مثل هذا
هذا عر ً
المخطط وما هي التحديات التي يجب حلها على طول الطريق .ﻻ نعرف ماذا سيحدث بعد الفترة
التجريبية ،لكننا سعداء بالفرص التي يحصل عليها اﻷطفال في Lillehammerخﻼل الفترة التجريبية.
بطاقة الترفيه متاحة تما ًما لكل شخص في الفئة العمرية المناسبة .في آب ،٢٠٢١يمكن ﻷي شخص ولد
بين عامي  ٢٠٠٣و  ٢٠١٥الحصول على  1000كرونة نرويجية لدفع تكاليف اﻷنشطة الترفيهية
المنتظمة والمنظمة .في الربيع ،سيتلقى كل شخص في السن المناسب بطاقة جديدة بقيمة  1000كرونة
نرويجية أخرى .إذا كان النشاط يكلف أكثر ،فاستخدم بطاقة الترفيه لتغطية جزء من التكلفة وادفع الباقي
بنفسك .ﻻ يمكن استخدام اﻷموال ﻷنواع أخرى من النفقات ،وﻻ يمكن دفعها مباشرة للعائلة ،وﻻ يمكن
توفيرها من الخريف إلى الربيع ،وﻻ يمكن استخدامها مع اﻷشقاء اﻵخرين .يحصل كل طفل في السن
المناسب على بطاقة ترفيه خاصة به.
قم بزيارة موقع  lilllehammer.aktiv-fritid.noلمعرفة ما يمكنك استخدام بطاقة الترفيه الخاصة بك
من أجله! هذا هو المكان الذي يمكنك فيه معرفة مقدار اﻷموال الموجودة في بطاقة الترفيه الخاصة
بالطفل ،وعندما تتلقى فاتورة لنشاط ترفيهي ثابت ومنظم ،يمكنك دفعها باستخدام بطاقة الترفيه إذا كانت
المنظمة التي تدير النشاط مشاركة في المشروع .هل النشاط الذي تشارك به غير موجود على القائمة؟
اطلب منهم التواصل مع  fritidskortet@lillehammer.kommune.noلﻼنضمام إلى مشروع
.Fritidskortet
يجب عليك اختيار اللغة النرويجية كلغتك عند التسجيل  -ولكن عندما يتم تسجيلك وتسجيل الدخول ،يمكنك
تبديل اللغة إلى  Nynorskأو اﻹنجليزية أو الصومالية أو العربية .ربما تتم ترجمة النظام اﻷساسي إلى
ضا تحديد "نص كامل" أو "نص سهل القراءة" من اﻹعدادات،
المزيد من اللغات في النهاية .يمكنك أي ً
واختيار رؤية الرموز التي تُظهر محتوى كل نشاط .المعلومات التي تدخلها المنظمات المختلفة في
الصفحة الرئيسية ﻻ تزال باللغة النرويجية.
اقرأ المزيد عن المشروع على www.lillehammer.kommune.no/fritidskortet

