
 بە ما 
 بپیوندید!

 كودكان بیشتر، جوانان و   ما می خواهیم كە
 بپیوندند. در ما تیم های ورزشی   های آنها بە ادهخانو

 از تیم ما این بروشور می توانید در مورد منظور 
   و ورزشهایی كەدر آن عضو شدن   ورزشی، نحوه

 می توانید در آنها شركت نمائید بیشتر بخوانید.

 سالمتی

 صداقت

 اشتراك

 لذت ورزش

 

 ورزش خوش آمدید!  بە

 یا تیم باشگاه   های آنها را به كودكان، جوانان و خانواده   ما آمدن همه
  باشگاه 000 120 حدود نروژ در. گوئیم می مقدم خیر (LI)ورزشی 
  گرفتن نظر در بدون  همه برای ورزشی باشگاه. دارد جودو ورزشی

 معلولیت جسمی باز می باشد. ما از و  جنسیت سن، فرهنگ، زبان،
   امكاناتی كهبازدید از شما خوش آمد می گوئیم تا برای   صمیم قلب به

 فعالیت مورد نظر خویش را این شما می باشید که و  ،بیائیدداریم ما 
 با كیفیتی را در یك محیط امن، عاری از فعالیتهای ما انتخاب می كنید. 

 می دهیم. شركت كردن مستلزم این نمی باشد   مواد مخدر و دلپذیر ارائه
 بدون در نظر گرفتن افراد   برای همهجا شما ورزشكار خوبی باشید.   كه

 كودكان   در حالی كهح توانایی وجود دارد. برخی از باشگاهها سط
 ر دنیز برای والدین و سرپرستان را فعالیتهایی  دفعالیت می باشنمشغول 

 نظر گرفتهاند.

 خویش می توانید اطالعات بیشتری در مورد فعالیتهای باشگاه ورزشی 
 رای كسب اطالعات بیشتر با باشگاهدر پشت این بروشور بخوانید. ب

 تماس بگیرید. (LI) زشیور
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 چیست؟ (IL)باشگاه ورزشی 

 مکان مالقات مهمی در محیط محلی می باشد.  (IL)باشگاه ورزشی 
 ن بخش زیادی از اوقاتبسیاری از کودکان، جوانان و بزرگساال

  سر می برند و این اعضاء باشگاهاغت خویش را در اینجا به فر
 باشند که در مورد نوع فعالیتها تصمیم گیری می کنند. در نروژمی

 ستان و یا دیگر بزرگساالن می باشند که باشگاهرال والدین و سرپمعمو
 ادارە می کنند. دستمزد دریافتبه صورت داوطلبانه و بدون ی را ورزش

 بسیاری از باشگاههای ورزشی هم مربی مرد و هم مربی زن دارند 
 و لذت ورزش را برای فرزند شما مهیا می کنند.یافتن تسلط زمینه که 

 

 ؟بە باشگاه بپیوندیدچرا شما بایستی 

 !اوقات خوش با دیگران داشتن

  ش می کنند. آنها همراه بازور تفریح و سرگرمیبه دلیل  کودکان
 می کنند. کودکان در  ه یادماندنی را کسبهمیشه بدانش ستان تجربه و دو

  ی. سرگرمبه دیگران را یاد می گیرندتوجه ی و اینجا مسئولیت پذیر
 شما به عنوان عضو در یک می باشد. با مفهوم بعد از اوقات مدرسه 

 ی، دوستان بیشترآشنا می شویدباشگاه ورزشی به راحتی با افراد دیگر 
 . برای خواهد کرد د داشت و شبکه اجتماعی شما توسعه پیدایخواه

 در باشگاه ورزشی آنها بچهها مهم می باشد که والدین و سرپرستان 
 فعال باشند.

 

 !بخشدی المتی را بهبود مورزش س

 بدنی  یتتجربه به ما نشان می دهد که فعالفعالیت بدنی مهم می باشد. 
 از فعالیت بدنی به تنهایی می باشد. عالوە حت تر  را انهمراه با دیگر

 با کودکان دیگر جالب و سرگرم داشتن فعالیتهای بازی گونه بر این 
 . می آموزدشرکت کردن زیاد از طریق ی کودکهر کنندە می باشد و 

  مرهبیشتری به کودک در زندگی روز غذای سالم و فعالیت بدنی انرژی
 هتر بکوشش می دهد. انرژی بیشتر به نوبه خود موجب تمرکز و 

 در دوران کودکی شرکت کردن در ورزش در مدرسه می گردد. 
 هم احتمال بیشتری در دوران بزرگسالی  هجب می شود که فرد بمو
 .ادامه دهدورزش به 

 !یت و کیفیتامن

  امن وفراهم كردن امكانات  به متعهد( IL) یورزشباشگاه های  کلیه
 چارچوبهای مشخصی  ورزش. می باشند کودکان و جوانان برای یخوب

 به  و خشونت نژادپرستی اذیت و آزار،، قلدریمقابله با و در دارد 
 کودکان  یرهبریا مربی در صورتیکه بخواهید . كار می كندفعال صورت 

 از طرف   عدم سوء پیشینه راگواهی را به عهدە بگیرید باید ان جوان و
 یك تیم  در  كسانی می باشد كه  شامل كلیهاین امر  .ارائه دهید پلیس
 در  مسئولیت و یا اعتماددربرگیرندە  کهدارند   عهده  ی را بهوظایفشی ورز
 .باشد افراد معلول و یا افراد زیر سن قانونیقبال 

 همچنین می توانند در باشگاه ورزشی وظیفه  والدین و سرپرستان
 .ایفاء نقش نمایند داور یا و، مدیر ربیم عنوان بهداشته باشند و یا 
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 هم احتمال بیشتری در دوران بزرگسالی  هجب می شود که فرد بمو
 .ادامه دهدورزش به 

 !یت و کیفیتامن

  امن وفراهم كردن امكانات  به متعهد( IL) یورزشباشگاه های  کلیه
 چارچوبهای مشخصی  ورزش. می باشند کودکان و جوانان برای یخوب

 به  و خشونت نژادپرستی اذیت و آزار،، قلدریمقابله با و در دارد 
 کودکان  یرهبریا مربی در صورتیکه بخواهید . كار می كندفعال صورت 

 از طرف   عدم سوء پیشینه راگواهی را به عهدە بگیرید باید ان جوان و
 یك تیم  در  كسانی می باشد كه  شامل كلیهاین امر  .ارائه دهید پلیس
 در  مسئولیت و یا اعتماددربرگیرندە  کهدارند   عهده  ی را بهوظایفشی ورز
 .باشد افراد معلول و یا افراد زیر سن قانونیقبال 

 همچنین می توانند در باشگاه ورزشی وظیفه  والدین و سرپرستان
 .ایفاء نقش نمایند داور یا و، مدیر ربیم عنوان بهداشته باشند و یا 

 چیست؟ (IL)باشگاه ورزشی 

 مکان مالقات مهمی در محیط محلی می باشد.  (IL)باشگاه ورزشی 
 ن بخش زیادی از اوقاتبسیاری از کودکان، جوانان و بزرگساال

  سر می برند و این اعضاء باشگاهاغت خویش را در اینجا به فر
 باشند که در مورد نوع فعالیتها تصمیم گیری می کنند. در نروژمی

 ستان و یا دیگر بزرگساالن می باشند که باشگاهرال والدین و سرپمعمو
 ادارە می کنند. دستمزد دریافتبه صورت داوطلبانه و بدون ی را ورزش

 بسیاری از باشگاههای ورزشی هم مربی مرد و هم مربی زن دارند 
 و لذت ورزش را برای فرزند شما مهیا می کنند.یافتن تسلط زمینه که 

 

 ؟بە باشگاه بپیوندیدچرا شما بایستی 

 !اوقات خوش با دیگران داشتن

  ش می کنند. آنها همراه بازور تفریح و سرگرمیبه دلیل  کودکان
 می کنند. کودکان در  ه یادماندنی را کسبهمیشه بدانش ستان تجربه و دو

  ی. سرگرمبه دیگران را یاد می گیرندتوجه ی و اینجا مسئولیت پذیر
 شما به عنوان عضو در یک می باشد. با مفهوم بعد از اوقات مدرسه 

 ی، دوستان بیشترآشنا می شویدباشگاه ورزشی به راحتی با افراد دیگر 
 . برای خواهد کرد د داشت و شبکه اجتماعی شما توسعه پیدایخواه

 در باشگاه ورزشی آنها بچهها مهم می باشد که والدین و سرپرستان 
 فعال باشند.

 

 !بخشدی المتی را بهبود مورزش س

 بدنی  یتتجربه به ما نشان می دهد که فعالفعالیت بدنی مهم می باشد. 
 از فعالیت بدنی به تنهایی می باشد. عالوە حت تر  را انهمراه با دیگر

 با کودکان دیگر جالب و سرگرم داشتن فعالیتهای بازی گونه بر این 
 . می آموزدشرکت کردن زیاد از طریق ی کودکهر کنندە می باشد و 

  مرهبیشتری به کودک در زندگی روز غذای سالم و فعالیت بدنی انرژی
 هتر بکوشش می دهد. انرژی بیشتر به نوبه خود موجب تمرکز و 

 در دوران کودکی شرکت کردن در ورزش در مدرسه می گردد. 
 هم احتمال بیشتری در دوران بزرگسالی  هجب می شود که فرد بمو
 .ادامه دهدورزش به 

 !یت و کیفیتامن

  امن وفراهم كردن امكانات  به متعهد( IL) یورزشباشگاه های  کلیه
 چارچوبهای مشخصی  ورزش. می باشند کودکان و جوانان برای یخوب

 به  و خشونت نژادپرستی اذیت و آزار،، قلدریمقابله با و در دارد 
 کودکان  یرهبریا مربی در صورتیکه بخواهید . كار می كندفعال صورت 

 از طرف   عدم سوء پیشینه راگواهی را به عهدە بگیرید باید ان جوان و
 یك تیم  در  كسانی می باشد كه  شامل كلیهاین امر  .ارائه دهید پلیس
 در  مسئولیت و یا اعتماددربرگیرندە  کهدارند   عهده  ی را بهوظایفشی ورز
 .باشد افراد معلول و یا افراد زیر سن قانونیقبال 

 همچنین می توانند در باشگاه ورزشی وظیفه  والدین و سرپرستان
 .ایفاء نقش نمایند داور یا و، مدیر ربیم عنوان بهداشته باشند و یا 
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 چیست؟ (IL)باشگاه ورزشی 

 مکان مالقات مهمی در محیط محلی می باشد.  (IL)باشگاه ورزشی 
 ن بخش زیادی از اوقاتبسیاری از کودکان، جوانان و بزرگساال

  سر می برند و این اعضاء باشگاهاغت خویش را در اینجا به فر
 باشند که در مورد نوع فعالیتها تصمیم گیری می کنند. در نروژمی

 ستان و یا دیگر بزرگساالن می باشند که باشگاهرال والدین و سرپمعمو
 ادارە می کنند. دستمزد دریافتبه صورت داوطلبانه و بدون ی را ورزش

 بسیاری از باشگاههای ورزشی هم مربی مرد و هم مربی زن دارند 
 و لذت ورزش را برای فرزند شما مهیا می کنند.یافتن تسلط زمینه که 

 

 ؟بە باشگاه بپیوندیدچرا شما بایستی 

 !اوقات خوش با دیگران داشتن

  ش می کنند. آنها همراه بازور تفریح و سرگرمیبه دلیل  کودکان
 می کنند. کودکان در  ه یادماندنی را کسبهمیشه بدانش ستان تجربه و دو

  ی. سرگرمبه دیگران را یاد می گیرندتوجه ی و اینجا مسئولیت پذیر
 شما به عنوان عضو در یک می باشد. با مفهوم بعد از اوقات مدرسه 

 ی، دوستان بیشترآشنا می شویدباشگاه ورزشی به راحتی با افراد دیگر 
 . برای خواهد کرد د داشت و شبکه اجتماعی شما توسعه پیدایخواه

 در باشگاه ورزشی آنها بچهها مهم می باشد که والدین و سرپرستان 
 فعال باشند.

 

 !بخشدی المتی را بهبود مورزش س

 بدنی  یتتجربه به ما نشان می دهد که فعالفعالیت بدنی مهم می باشد. 
 از فعالیت بدنی به تنهایی می باشد. عالوە حت تر  را انهمراه با دیگر

 با کودکان دیگر جالب و سرگرم داشتن فعالیتهای بازی گونه بر این 
 . می آموزدشرکت کردن زیاد از طریق ی کودکهر کنندە می باشد و 

  مرهبیشتری به کودک در زندگی روز غذای سالم و فعالیت بدنی انرژی
 هتر بکوشش می دهد. انرژی بیشتر به نوبه خود موجب تمرکز و 

 در دوران کودکی شرکت کردن در ورزش در مدرسه می گردد. 
 هم احتمال بیشتری در دوران بزرگسالی  هجب می شود که فرد بمو
 .ادامه دهدورزش به 

 !یت و کیفیتامن

  امن وفراهم كردن امكانات  به متعهد( IL) یورزشباشگاه های  کلیه
 چارچوبهای مشخصی  ورزش. می باشند کودکان و جوانان برای یخوب

 به  و خشونت نژادپرستی اذیت و آزار،، قلدریمقابله با و در دارد 
 کودکان  یرهبریا مربی در صورتیکه بخواهید . كار می كندفعال صورت 

 از طرف   عدم سوء پیشینه راگواهی را به عهدە بگیرید باید ان جوان و
 یك تیم  در  كسانی می باشد كه  شامل كلیهاین امر  .ارائه دهید پلیس
 در  مسئولیت و یا اعتماددربرگیرندە  کهدارند   عهده  ی را بهوظایفشی ورز
 .باشد افراد معلول و یا افراد زیر سن قانونیقبال 

 همچنین می توانند در باشگاه ورزشی وظیفه  والدین و سرپرستان
 .ایفاء نقش نمایند داور یا و، مدیر ربیم عنوان بهداشته باشند و یا 

 به عنوان  نروژدر ورزش کودکان 
  از طریق در جهان کشور تنها

 اتمقررو " "کودکانورزشی "حقوق 
 میگردد،سازماندهی  "کودکان ورزش

 زشگی ادارە ورچگوناز این راه 
 کودکان در یک باشگاه ورزشی 

 برای ما توصیف شدە است که در آن 
 و لذت بردن  تسلطافراد بایستی   همه

 .تجربه نمایندرا  ورزش از
 

 ، افراد جدید را مالقات نمائید!کمک کنیدو  بە ما بپیوندید

 . گرددمی   توسط داوطلبان اداره  طور عمده  به( LI)باشگاه ورزشی 
 والدین و سرپرستان، خواهران و بردارن بدون دریافت دستمزد كمك 

 ( LI) د تا باشگاه ورزشینكمك می كنشیوەای   می كنند. داوطلبان به
 اینکه باشگاه  وارائه نماید، فعالیت ها انجام برای را امكانات خوبی 

 یباشد. باشگاه ورزشی وظایف بسیار  حلهمافراد   همه مكان خوبی برای
 شستن لباس ورزشی، مرتب كردن محل باشگاه، نگهبان   از جمله

 و فروش در كیوسك یا از مسابقات بقات امس  بهانتقال بازیکنان كینگ، پار
 شد بانفع باشگاه می   به  كه  باید انجام گیرند. این كار داوطلبانه  دارد كه

 ب زیاد و تجار  ر جمعی داوطلبانهمی نامند. كا «كار جمعی داوطلبانه»ا ر
 راستای منافع در   می كنید كه اسحساو  ارمغان می آورد  خوبی را به

 كار جمعی   به  كوشا می باشید. باشگاه ورزشی كامال وابسته  جامعه
 بزرگساالن در طول سال می باشد. كودكان و جوانان از این   طلبانهداو
 و همیاری شما خواهند داشت. كمك را یق امكانات خوب ورزشی طر
 می شود!  ج نهادهار
 

 پرداختی در مقابل مبلغ  ارزش باال

 باید هزینهای افراد جهت شركت در فعالیت های باشگاه ورزشی   كلیه
 پرداخت نمایند.

 متداول ترین پرداخت ها دو نوع می باشند:

 می خواهند فعالیت ورزشی سازمان   كهافرادی  –حق عضویت . 1
 باشند باید عضو یك باشگاه ورزشی باشند.  داشته  یافته

 در یكی از این ورزشها شركت   كسانی كه  كلیه –تمرین   . هزینه2
 لوازم تیم، ورزشگاه،   ها مانند اجاره می كنند باید در پرداخت هزینه

 .، سهیم باشندمسافرتها و قاتابشركت در لیگ / مس
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 به عنوان  نروژدر ورزش کودکان 
  از طریق در جهان کشور تنها

 اتمقررو " "کودکانورزشی "حقوق 
 میگردد،سازماندهی  "کودکان ورزش

 زشگی ادارە ورچگوناز این راه 
 کودکان در یک باشگاه ورزشی 

 برای ما توصیف شدە است که در آن 
 و لذت بردن  تسلطافراد بایستی   همه

 .تجربه نمایندرا  ورزش از
 

 ، افراد جدید را مالقات نمائید!کمک کنیدو  بە ما بپیوندید

 . گرددمی   توسط داوطلبان اداره  طور عمده  به( LI)باشگاه ورزشی 
 والدین و سرپرستان، خواهران و بردارن بدون دریافت دستمزد كمك 

 ( LI) د تا باشگاه ورزشینكمك می كنشیوەای   می كنند. داوطلبان به
 اینکه باشگاه  وارائه نماید، فعالیت ها انجام برای را امكانات خوبی 

 یباشد. باشگاه ورزشی وظایف بسیار  حلهمافراد   همه مكان خوبی برای
 شستن لباس ورزشی، مرتب كردن محل باشگاه، نگهبان   از جمله

 و فروش در كیوسك یا از مسابقات بقات امس  بهانتقال بازیکنان كینگ، پار
 شد بانفع باشگاه می   به  كه  باید انجام گیرند. این كار داوطلبانه  دارد كه

 ب زیاد و تجار  ر جمعی داوطلبانهمی نامند. كا «كار جمعی داوطلبانه»ا ر
 راستای منافع در   می كنید كه اسحساو  ارمغان می آورد  خوبی را به

 كار جمعی   به  كوشا می باشید. باشگاه ورزشی كامال وابسته  جامعه
 بزرگساالن در طول سال می باشد. كودكان و جوانان از این   طلبانهداو
 و همیاری شما خواهند داشت. كمك را یق امكانات خوب ورزشی طر
 می شود!  ج نهادهار
 

 پرداختی در مقابل مبلغ  ارزش باال

 باید هزینهای افراد جهت شركت در فعالیت های باشگاه ورزشی   كلیه
 پرداخت نمایند.

 متداول ترین پرداخت ها دو نوع می باشند:

 می خواهند فعالیت ورزشی سازمان   كهافرادی  –حق عضویت . 1
 باشند باید عضو یك باشگاه ورزشی باشند.  داشته  یافته

 در یكی از این ورزشها شركت   كسانی كه  كلیه –تمرین   . هزینه2
 لوازم تیم، ورزشگاه،   ها مانند اجاره می كنند باید در پرداخت هزینه

 .، سهیم باشندمسافرتها و قاتابشركت در لیگ / مس
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 به عنوان  نروژدر ورزش کودکان 
  از طریق در جهان کشور تنها

 اتمقررو " "کودکانورزشی "حقوق 
 میگردد،سازماندهی  "کودکان ورزش

 زشگی ادارە ورچگوناز این راه 
 کودکان در یک باشگاه ورزشی 

 برای ما توصیف شدە است که در آن 
 و لذت بردن  تسلطافراد بایستی   همه

 .تجربه نمایندرا  ورزش از
 

 ، افراد جدید را مالقات نمائید!کمک کنیدو  بە ما بپیوندید

 . گرددمی   توسط داوطلبان اداره  طور عمده  به( LI)باشگاه ورزشی 
 والدین و سرپرستان، خواهران و بردارن بدون دریافت دستمزد كمك 

 ( LI) د تا باشگاه ورزشینكمك می كنشیوەای   می كنند. داوطلبان به
 اینکه باشگاه  وارائه نماید، فعالیت ها انجام برای را امكانات خوبی 

 یباشد. باشگاه ورزشی وظایف بسیار  حلهمافراد   همه مكان خوبی برای
 شستن لباس ورزشی، مرتب كردن محل باشگاه، نگهبان   از جمله

 و فروش در كیوسك یا از مسابقات بقات امس  بهانتقال بازیکنان كینگ، پار
 شد بانفع باشگاه می   به  كه  باید انجام گیرند. این كار داوطلبانه  دارد كه

 ب زیاد و تجار  ر جمعی داوطلبانهمی نامند. كا «كار جمعی داوطلبانه»ا ر
 راستای منافع در   می كنید كه اسحساو  ارمغان می آورد  خوبی را به

 كار جمعی   به  كوشا می باشید. باشگاه ورزشی كامال وابسته  جامعه
 بزرگساالن در طول سال می باشد. كودكان و جوانان از این   طلبانهداو
 و همیاری شما خواهند داشت. كمك را یق امكانات خوب ورزشی طر
 می شود!  ج نهادهار
 

 پرداختی در مقابل مبلغ  ارزش باال

 باید هزینهای افراد جهت شركت در فعالیت های باشگاه ورزشی   كلیه
 پرداخت نمایند.

 متداول ترین پرداخت ها دو نوع می باشند:

 می خواهند فعالیت ورزشی سازمان   كهافرادی  –حق عضویت . 1
 باشند باید عضو یك باشگاه ورزشی باشند.  داشته  یافته

 در یكی از این ورزشها شركت   كسانی كه  كلیه –تمرین   . هزینه2
 لوازم تیم، ورزشگاه،   ها مانند اجاره می كنند باید در پرداخت هزینه

 .، سهیم باشندمسافرتها و قاتابشركت در لیگ / مس
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 لوازم

  مانند تنها نیاز به لوازم سادە هافعالیت کودکان برای بسیاری از
 می توان از شلوار بلند و شلوار گرمكن و كفش ورزشی دارند. ت،تی شر

 نمود. بسیاری از   وسری در انجام هر نوع تمرین ورزشی استفادهر
 قرض می دهند.  باشگهای ورزشی لوازم ورزشی را به

 

 

 پارا  و المپیک کمیته ورزشی و  اتحادیه عضو ما ورزشی باشگاه
  میلیون 2.2 حدود با ورزش می باشد.( NIF)نروژ  المپیکپارا 

 .نروژ می باشددر  جنبش مردمی بزرگترینعضو 

 می باشد و هدف ما  «ورزشهمگان از لذت » FINچشم انداز 
 شروع یك   مایل به  افرادی می باشد كه  ایجاد تسهیالت برای كلیه

 فدراسیون  54فعالیت یا ورزش می باشند. ورزشها از طریق 
 ئولیت فعالیت اند اما هر كدام از اینها مس سازماندهی شده  هویژ

 .را به عهدە داردخویش 

 لذت »بنیادین ارزش های باید بر اساس  ورزشی های فعالیت همه
 گذاری شوند و ورزش در  پایه «،اشتراك، سالمتی و صداقتورزش

  «و برابری، دموکراسی، وفاداری داوطلبانه»نروژ باید خصوصیات 
 باشد.  را داشته

 می خواهید ورزشی را امتحان نمائید؟ با ما تماس بگیرید!
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