Kids in die Clubs

کودکان در باشگاهها

متام کودکان و نوجوانان در شهر هامبورگ باید امکان ورزش
کردن را داشته باشند  -بهرت از همه در باشگاهها.
کودکان و نوجوانان در برنامههای حرفهای منظم باشگاههای
ورزشی با انواع ورزش آشنا شده ،اخالق ورزشکاری را مترین
منوده ،در مسابقات رشکت کرده و دوستان تازه فراوانی
مییابند .ولی متام خانوادهها منیتوانند حق عضویت را پرداخت
منایند .برای حل این مشکل انجمن ورزش نوجوان
هامبورگ راهحلی ارائه میکند„Kids in die Clubs“ :

“„Kids in die Clubs چیست؟



“ „Kids in die Clubsبرنامه پشتیبانی مالی انجمن ورزش
نوجوان هامبورگ است .این برنامه به کودکان و نوجوانان زیر
 18سال از خانوادههای کمدرآمد این امکان را میدهد که
در بیش از  160باشگاه ورزشی بهصورت رایگان یا با تخفیف
عضویت یابند .برای سفرهای ورزشی و گردشهای باشگاه نیز
کمکهزینهای در نظر گرفتهشده است.
برنامه از کمکهای پروژه “„Kinder helfen Kindern e.V.
روزنامه هامبورگ و کمکهای دولتی تأمین مالی میشود.

“„Kids in die Clubs

به چه صورت عمل میکند؟

در وبسایت انجمن ورزش نوجوانان هامبورگ به نشانی

www.hamburger-sportjugend.de/foerderungen

فهرست متام باشگاههای عضو برنامه “ „Kids in die Clubsرا به
همراه برنامهها و اطالعات متاس آنها مییابید .طرف متاس در هر
یک از باشگاهها به شام در مورد “ „Kids in die Clubsمشاوره
خواهد داد .وی همچنین میتواند به شام بگوید که آیا فرزندتان
امکان استفاده از کمکهای مالی را دارد یا خیر .این امکان مثالً در
موارد زیر وجود دارد
در صورت دریافت خدمات قانون کمکهای اجتامعی ، SGB XII
دریافت حقوق بیکاری  IIیا
خدمات پناهجویان،
حق دریافت کمکهزینه اوالد یا مسکن و یا
درآمد خانوادگی زیر مرز تعیینشده.
درخواست دریافت خدمات را میتوانید مستقیامً به باشگاه ورزشی
عضو برنامه بدهید .و سپس میتوان رشوع کرد :فرزند شام بدون
هزینه یا با تخفیف عضو شده و میتواند به مترین برود!

کودکان در باشگاهها
به اطالعات بیشرتی نیاز دارید

مستقیامً با باشگاه انتخابی خود (شامره تلفن در فهرست
موجود در اینرتنت) یا با انجمن ورزش نوجوانان هامبورگ
( )040 / 419 08-256متاس بگیرید.
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