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 اوقات فراغت کارت 

کرون دريافت ميکنند! اين کارت اوقات  ١٠٠٠سال کارت اوقات فراغت به ارزش    ١٨تا  ٦همه افراد بين 
  است که ميتوانيد برای فعاليتهای اوقات فراغت منظم و سازماندهی شده استفاده کنيد. فراغت يک هديه 

  مجاز است بصورت آزمايشی اين کارت را مورد استفادە قرار بدهد. )Lillehammer(شهرداری ليلهامر 
از جمله  ليلهامر برنامه دولت اين است که اين مسئله در آيندە به يک پيشنهاد سراسری و دائمی تبديل شود. 

هايی که بايد در اين راە حل شوند را آزمايش  هايی است که نحوه سازماندهی چنين طرح و چالششهرداری
افتد، اما از فرصتهايی که کودکان در ليلهامر  ما نميدانيم پس از اين دوره آزمايشی ما چه اتفاقی می  خواهد کرد.

  آورند خوشحاليم. در طول اين دوره آزمايشی به دست می

، هرکسی که بين  ٢٠٢١کارت اوقات فراغت برای همه افراد در اين گروه سنی مناسب است. در ماە اوت 
کرون برای پرداخت هزينه فعاليتهای تفريحی   ١٠٠٠متولد شده باشد ميتواند مبلغ  ٢٠١٥تا  ٢٠٠٣سالهای 

يک کارت هديه جديد به ارزش   در بهار، همه افراد در سنين ياد شدە دوبارە  منظم و سازمان يافته دريافت کند.
اگر هزينه فعاليت بيشتر است، از کارت فراغت برای تامين بخشی از    کرون ديگر دريافت خواهند کرد. ١٠٠٠

اين پول نميتواند برای انواع ديگر هزينهها مورد استفاده   هزينه استفاده کنيد و بقيه را خودتان پرداخت نماييد. 
به خانواده پرداخت شود، از پاييز برای بهار ذخيره نميشود و نميتواند برای خواهر  قرار گيرد، نميتواند مستقيماً 

خود را  الذکر کارت اوقات فراغت و برادرهای ديگر مورد استفادە قرار بگيرد. همه کودکان در سنين فوق
  دريافت ميکند. 

کاری ميتوانيد از کارت اوقات  برويد تا ببينيد برای چه   fritid.no-lilllehammer.aktivبه آدرس وبسايت: 
در اينجا ميتوانيد ببينيد چقدر پول در کارت اوقات فراغت کودک وجود دارد و وقتی   فراغت خود استفاده کنيد!

فاکتور يک فعاليت تفريحی ثابت و سازماندهی شده را دريافت کرديد، اگر آن سازمان مشارکت در پروژه را  
با کارت فراغت پرداخت کنيد. فعاليت موردنظر شما در فهرست قرار ندارد؟  انتخاب کرده باشد، ميتوانيد آن را 

تماس بگيرند تا در پروزە    fritidskortet@lillehammer.kommune.noاز آنها تقاضا کنيد با آدرس: 
  کارت اوقات فراغت شرکت کنند. 

اما پس از ثبت نام و ورود به سيستم،    -را به عنوان زبان انتخاب کنيد  )Bokmål( م، بايد نروژی هنگام ثبت نا 
شايد در نهايت اين پلتفرم به زبانهای    ، انگليسی، سومالی يا عربی تغيير دهيد.) Nynorsk(ميتوانيد آن را به 

"متن کامل" يا "متن آسان برای  ، همچنين ميتوانيد )innstillingene(در تنظيمات  بيشتری هم ترجمه شود.
اطالعاتی که   خواندن" را انتخاب کرده و نمادهايی را که محتوای هر فعاليت را نشان ميدهند، مشاهده کنيد.

  سازمانهای مختلف در نمای کلی وارد ميکنند هنوز به زبان نروژی است. 

  www.lillehammer.kommune.no/fritidskortetجهت اطالعات بيشتر در مورد پروژە: 

 

  

 

 

  


