إلى أهالي وأولياء أمور أطفال الصف الثالث في بلدية كريستيانساند
بالتعاون مع بلدية كريستيانساند ) ،(Kristiansandيود مسبح أكواراما ) (Aquarama Badفي  2019متابعة نجاح
مشروع متعة السباحة!

خلفية:
بداية المشروع كان تعديل مديرية التربية معايير تعليم السباحة والتي دخلت حيز التنفيذ خريف  .2015تظهر الدراسات
ان  %50من أطفال العاشرة في النرويج ليسوا آمنين في الماء بسبب قدرات الساحة .الجميع لديه مصلحة لفعل شيء هنا.
مشروعنا يأتي كإضافة لتعليم السباحة في المدارس من قبل البلدية .الفكرة هي ﻹعطاء اﻷطفال الفرصة للحفاظ على ما
تعلموه والحصول على كمية تدريب مناسبة في الماء .كما تظهر اﻷبحاث أن النشاط المنتظم في سن مبكرة يخلق عادات
جيدة ويمنع أمراض نمط الحياة في وقت ﻻحق من الحياة.

محتوى المشروع:




 12شهر عضوية مجانية في مسبح  AQ Badلجميع أطفال الصف الثالث في بلدية كريستيانساند.
دورة تعليم سباحة )أضافة لتعليم في المدرسة( :بدء اﻷسبوع الرابع في 2019
بطاقات دخول مخفضة جدا للوالدين وأولياء اﻷمور المعنيين لجميع اﻷيام

التنفيذ العملي:
 متى يبدأ هذا؟
يمكن لﻸطفال أستﻼم أساور الدخول الخاصة بهم يومي السبت  5واﻷحد  6يناير /كانون الثاني.2019 ،
للمزيد من المعلومات ) www.aquarama.no/svommegledeفي عطلة نهاية اﻻسبوع الكبير لمتعة السباحة(.
 ماذا نفعل للحصول على عضوية الطفل؟
عليك أن تخاطب اﻻستقبال في  AQ Badيومي  5و  6يناير  2019وتعطي اسم الطفل ومدرسته .ثم سيتم منحك اسوار
دخول لطفل لصف الثالث .يمكن استخدامها للدخول إلى  AQ Badكل يوم خﻼل ساعات العمل حتى .31/12/2019
 ماذا نفعل عندما يريد أولياء اﻷمور السباحة مع الطفل؟
تشتري "بطاقة الوالدين" .يمكنك اﻻختيار ما بين  10و 25دخول ،وتكون البطاقة صالحة كل يوم )أيام اﻷسبوع ،وعطل
نهاية اﻷسبوع والعطﻼت() .واحد لكل طفل(
 ما هي تكلفة "بطاقة الوالدين"؟
بطاقة الدخول ل  10مرات تكلفتها  1000كرون .بطاقة ال  25مرة تكلفتها  2000كرون .باﻹضافة ل  149كرون رسوم
إنشاء اﻻشتراك.
 من يستطيع أن يكون مع الطفل في حوض السباحة والمسبح؟
أحد أولياء اﻷمور عليه أن يتبع الطفل ويسبح معه .يمكن لكل فرد من أولياء اﻷمور شراء اسوار دخول يتم ربطها ببطاقة
الوالدين وتكلفتها  149كرون.
 كيف نقوم بالتسجيل عن دورة السباحة؟
اتبع موقع المشروع www.aquarama.no/svommeglede ،هناك ستجد راب ً
طا للتسجيل مقد ًما لكل دورة تدريبية.
 تبدأ دورة السباحة اﻷولى في اﻷسبوع الرابع 2019
 اشتركوا أيضا في مجموعة  Aquarama Svømmegledeفي الفيسبوك للحصول على كل جديد ولتكونوا
قادرين على طرح اﻷسئلة.
مرح ًبا بك في عام نشط في! Aquarama Bad

Aquarama Bad, Tangen 8, 4608 Kristiansand, E-post: bad@aquarama.no, www.aqbad.no

