
 

 بطاقة وقت الفراغ

سو. تغطي مسنة الذین یعیشون في بلدیة ترو 18الى  6العمریة من  ةبطاقة وقت الفراغ متاحة لكل األطفال فى المرحل
دفع كرونة كل نصف عام. یمكنك استخدام البطاقة في  800بحد أقصى بطاقة وقت الفراغ تكالیف نشاطات وقت الفراغ 

 الخیار متروك لك.  –تكالیف المشاركة في كل أنواع النشاطات المنظمة سواء كانت نشاطات ثقافیة أو ریاضیة 

 .tromso.friskus.comلتقدیم طلب للحصول على بطاقة وقت الفراغ, یمكنك ان تفتح حساب على موقع 
یمكنك اإلختیار بنفسك كیف ستستخدم بطاقة وقت  ,جمعیات المختلفةلفرق و الكما ستجد على ھذا الموقع معلومات عن ا

 الفراغ الخاصة بك أو بطفلك. 
 

 .ستجد ھنا خارطة تعطي نظرة عامة عن نشاطات وقت الفراغ لألطفال و الشباب في بلدیة ترومسو

 

 ؟ما التكالیف التي تغطیھا بطاقة وقت الفراغ

كرونة لكل طفل كل نصف عام. ویندرج تحت  800تغطي بطاقة وقت الفراغ تكالیف نشاط واحد أو عدة أنشطة بحد اقصى 
ذلك تكالیف التمرین ,رخصة اللعب ,مصاریف العضویة وما الى ذلك, حیث یجب ان یكون النشاط منظم و یستمر لمدة ال 

الفراغ عروض العطالت, اإلقامة في المخیمات أو رسوم مرات في الستة أشھر. ال تغطي بطاقة وقت  10-8تقل عن 
. ال تغطي بشكل شخصياإلشتراك في البطوالت. ال یمكن استخدام البطاقة في السینما ,البولینج أو أي نشاطات منظمة 

 بطاقة وقت الفراغ ایضاً األدوات الریاضیة  أو األجھزة و ما شابھ ذلك. 

 

 حق الحصول على البطاقة من لدیھ

بطاقة وقت الفراغ عرض فردي عام حق الحصول على بطاقة وقت الفراغ.  18 -6األطفال في المرحلة العمریة من  لدى
و یجب ان یختار الطفل بنفسھ النشاط الذي یرغب في استخدام الدعم لھ. سیحصل اإلخوة  واألخوات على بطاقة وقت 

الفراغ لكل واحد منھم. قیمة بطاقة وقت الفراغ النقدیة خاصة لكل واحد من األطفال وال یمكن تحویلھا الى أحد اإلخوة أو 
 سنة.  18سنوات و حتى السنة التي یُتم فیھا  6اقة وقت الفراغ من السنة التي یُتم فیھا الطفل األخوات. تسري بط
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 كیفیة التقدیم للحصول على بطاقة وقت الفراغ

. حیث ستجد معلومات troms.friskus.comلتقدیم طلب للحصول على بطاقة وقت الفراغ علیك إنشاء حساب على موقع 
یمكنك ان تختار بنفسك كیف ستستخدم بطاقة وقت الفراغ الخاصة بك أو , والجمعیات المختلفةعلى الموقع عن الفرق 

) وتقوم بتفعیل بطاقة وقت الفراغ سیتم خضم المبلغ KID-nummerالفاتورة الُمستلمة (تعریف بطفلك. عندما تسجل رقم 
بلغ المتبقي من الفاتورة. ستقوم بلدیة ترومسو كرونة من قیمة الفاتورة, وبذلك یمكنك دفع الم 800بشكل مباشر بحد أقصى 

 بدفع المبلغ مباشرةً الى الجھة ُمنِظمة النشاط. 

في أعلى  «LOGG INN». اضغط على تسجیل الدخول  /http://tromso.friskus.comادخل على موقع  •
 KOM I»الصفحة جھة الیمین لتقوم بإنشاء حساب شخصي. سجل رقم ھاتفك الخلوي و اضغط على "إبدأ" 

GANG» . .ًاختر كلمة سر خاصة بك و بذلك یكون الحساب جاھزا 
 

-KIDافتح بطاقة وقت الفراغ و ابحث عن الجھة الُمنِظمة للنشاط (الفریق أو الجمعیة) و سجل رقم تعریف ( •
nummer .فاتوة النشاط التي تسلمتھا ( 

 
 كرونة كل ستة أشھر. علیك دفع المبلغ المتبقي الى ُمنظم النشاط.  800سیتم خصم مبلغ من قیمة الفاتورة بحد أقصى  •

 . 30.11.2021ھو  2021الموعد األقصى للتقدیم لفصل الخریف لسنة 

 .إذا كنت قمت بدفع الفاتورة بالفعل, یمكنك تحمیل استمارة استرجاع المبلغ ھنا

ك أو معنا. سوف نعمل على أن یقوم إذا لم تجد الفریق أو الجمعیة الُمنِظمة للنشاط یمكنك التواصل مع النادي الخاص ب
 النادي بالتسجیل. 

 fritidskortet@tromso.kommune.noاذا كان لدیك أسئلة عن بطاقة وقت الفراغ یمكنك ارسال برید إلیكتروني الى: 

 مسئولة التواصل
 لیزا فرانسیسكا فاال

  89 40 19 94 رقم الھاتف:
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