
 هيا شارك!
 و ال واليافعيننحن نود ان ينضم المزيد من األطف

 الرياضية. يمكنك أن تقرأ في  عوائلهم الى فرقنا
 وما هي  الفريق الرياضي هذا المنشور ما هو

 األنشطة التي يمكنك المشاركة فيها وكيف تستطيع 
 أن تصبح عضواً. 

 صحة 

 صدق

 شراكة 

 فرح الرياضة

 

 عالم الرياضة! فيأهال بك 

 الفريق الرياضي  في لهمواليافعين وعوائإننا نرحب بجميع األطفال 
(Idrettslaget (IL) يوجد في النرويج ما .)اً فريق 12000 يقارب 

 هو مؤسسة رياضية مفتوحة للجميع  ILرياضياً. الفريق الرياضي 
 و اإلعاقة. أهلً  والثقافة والعمر والجنس أوبغض النظر عن اللغة 

 شخصياً  وأنت تختار ،على العروض التي نقدمها بك لتطلع سهلً 
 رياضية نحن نقدم عروضاً  .فيهالنشاط الذي تريد أن تشارك 

 .اتوالمسكر عالية الجودة في بيئة ممتعة وآمنة وخالية من المخدرات
 لست بحاجة ألن تكون متمرساً لكي تشارك، فهناك مكان  

  ياضيةالرالفرق  بعضهناك لنظر عن مستوى المهارة. للجميع بغض ا
 أثناء قيام  مراألوأولياء التي تقدم أيضا نشاطات الى اآلباء 

 نشاطاتهم. أطفالهم بممارسة 

 نشاطات فريقك الرياضي  حول المعلوماتعلى المزيد من  اطلع
 لمزيد من المعلومات اتصل على الصفحة األخيرة من هذا المنشور. 

 . ILريق الرياضي بالف

 

 (؟  ILما هو الفريق الرياضي )

  الفريق الرياضي هو عبارة عن نقطة التقاء هامة في المجتمعات
 لكثير يمضي العديد من األطفال واليافعين والبالغين االمحلية. هنا 

 . من أوقات فراغهم، وأعضاء الفريق هم الذين يقررون نوع النشاط
  ينخراآلبالغين ال شخا األأو  وأولياء األمرإن اآلباء فوعلى العموم 

 هم الذين يتطوعون إلدارة الفريق الرياضي من دون أجر. 

  والرجال يسعونلدى العديد من الفرق الرياضية مدربون من النساء 
 وفرح الرياضة.   باإلتقانمن أجل أن يختبر طفلك الشعور 
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 لماذا يجب عليك أن تشارك؟

 اآلخرين! عممتعة ملتمضية أوقات 

 . متعمأمر األطفال الذين يمارسون الرياضة يفعلون ذلك ألنها برأيهم 
ً خبرات ودروسكتسبون مع أصدقائهم فهم ي  يحملونها معهم مدى  ا

 الحياة. هنا يتعلم األطفال كيف يتحملون المسؤولية ومراعاة بعضهم 
 بعد انتهاء دوام  اما يقومون به األطفال أنشطةأن يكون عند البعض. 

 المدرسة هو أمر بغاية األهمية. كعضو في الفريق الرياضي سيكون 
 عدد أكبر من  وستحصل علىخرين أسهل بالنسبة لك االتصال باآل

 . /أوسعمن شبكة علقات اجتماعية أكبر األصدقاء وستصبح جزءاً 
  ةكبيرفي الفريق الرياضي أهمية  وأولياء األمروتكتسب مشاركة اآلباء 

 بالنسبة لألطفال. 

 

 

 

 !ةصحي   الرياضة

 ممارسة األنشطة البدنية هي أمر مهم. نحن نعرف من التجربة بأنه 
 لمرء ممارسة األنشطة البدنية سوية مع اآلخرين من أن على اأسهل 

 الطفل مع  يشاركممتع بأن ليمارسها لوحده. إضافة الى ذلك فإنه 
 خرين في أنشطة تتسم باللهو واللعب، وكل طفل من اآلطفال األ

 ي هؤالء األطفال يتعلم الكثير من خلل المشاركة. اتباع نظام غذائ
 األطفال مزيداً من الطاقة  انعطيصحّي وممارسة األنشطة البدنية ي

  كيزترفي حياتهم اليومية. والطاقة الزائدة بدورها يمكنها أن تؤدي الى 
 الرياضة  المشاركة فيود أكبر في المدرسة. أفضل وبذل مجه

  الكبر فيقيام المرء بممارسة الرياضة  الطفولة تزيد من احتمالمنذ 
 . أيضا
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 !ةوجيد ةآمن الرياضة

 و لألطفال( تقديم عروض آمنة وجيدة IL)تتعهد كل الفرق الرياضية 
 مكافحة  علىاليافعين. للرياضة أطر عمل واضحة وهي تعمل ناشطة 

ً مدرإذا كنت تريد أن تكون ة والمضايقات والعنصرية والعنف. البلطج   با
 أو قائداً لألطفال واليافعين يجب أن يكون لديك شهادة ال حكم عليه 
 من الشرطة. ينطبق هذا األمر على كل األشخا  في أي فريق 

 علقة بمهمات لهذا الفريق تنطوي على  القيام يريدونكان، رياضي 
 . العقلية ثقة ومسؤولية تجاه القاصرين أو ذوي اإلعاقات

 يمكن لآلباء وأولياء األمر أيضا تبوء مناصب في الفريق الرياضي
 IL.أو أن يشاركوا ويساهموا كمدربين، قياديين و/أو كحكام ، 

 ، الدولة الوحيدة في قامت النرويج
 " طفال عبر ظيم رياضة األالعالم، بتن

 األحكام الرياضة" و"في حقوق الطفل 
 برياضة األطفال" التي تصف  المتعلقة

 كيف نرغب أن تكون رياضة األطفال 
 الرياضية من  التي ستمارس في الفرق

 أجل أن يختبر الجميع شعور القدرة 
    على اإلتقان وفرح الرياضة. 

 

 بأناس جدد! التق  شارك وساهم وهيا 

 وأولياء دار الفريق الرياضي بشكل رئيسي من قبل متطوعين. اآلباء ي  
 واجباتهم من دون أن بتأدية  واألخوة واألخوات وغيرهم يقومون األمر

 يتقاضوا راتباً لقاء أتعابهم. يساهم المتطوعون بشكل يجعل الفريق 
 مكاناً جيداً لجميع  ولكي يكونقادراً على تقديم عروض جيدة  ياضيالر

 . لدى الفريق الرياضي العديد من المهمات المجتمع المحليفي المقيمين 
 ها، مثل غسل ملبس اللعبين، ترتيب مركز عليه أن يقوم بالتي يجب 

 النادي، الوقوف حرس على مواقف السيارات في أوقات التمارين، نقل 
 . يطلق وكن في الكشيعالى المباريات والعمل كبائ راتسياالاللعبين ب

 على هذا العمل التطوعي الذي يعود بالنفع على الفريق الرياضي باللغة 
  "العمل يوفر ".المجاني التطوعي نرويجية اسم "دوغناد" أي "العملال

 معايشات الحلوة والشعور بالمساهمة " العديد من الالمجاني التطوعي
 مة الفريق الرياضي كلياً على مساهيعتمد المجتمع.  تجاهفي عمل الخير 

 البالغين في األعمال التطوعية خلل السنة. بهذه الطريقة يحصل األطفال 
 واليافعين على عروض رياضية جيدة. مجهودكم هو موضع تقدير كبير!
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 النادي، الوقوف حرس على مواقف السيارات في أوقات التمارين، نقل 
 . يطلق وكن في الكشيعالى المباريات والعمل كبائ راتسياالاللعبين ب

 على هذا العمل التطوعي الذي يعود بالنفع على الفريق الرياضي باللغة 
  "العمل يوفر ".المجاني التطوعي نرويجية اسم "دوغناد" أي "العملال

 معايشات الحلوة والشعور بالمساهمة " العديد من الالمجاني التطوعي
 مة الفريق الرياضي كلياً على مساهيعتمد المجتمع.  تجاهفي عمل الخير 

 البالغين في األعمال التطوعية خلل السنة. بهذه الطريقة يحصل األطفال 
 واليافعين على عروض رياضية جيدة. مجهودكم هو موضع تقدير كبير!
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 !ةوجيد ةآمن الرياضة

 و لألطفال( تقديم عروض آمنة وجيدة IL)تتعهد كل الفرق الرياضية 
 مكافحة  علىاليافعين. للرياضة أطر عمل واضحة وهي تعمل ناشطة 

 إذا كنت تريد أن تكون مدرة والمضايقات والعنصرية والعنف. البلطج
 باً أو قائداً لألطفال واليافعين يجب أن يكون لديك شهادة ال حكم عليه 

 من الشرطة. ينطبق هذا األمر على كل األشخا  في أي فريق 
 علقة بمهمات لهذا الفريق تنطوي على  القيام يريدونكان، رياضي 

 . العقلية ثقة ومسؤولية تجاه القاصرين أو ذوي اإلعاقات

 يمكن لآلباء وأولياء األمر أيضا تبوء مناصب في الفريق الرياضي
 IL.أو أن يشاركوا ويساهموا كمدربين، قياديين و/أو كحكام ، 

 ، الدولة الوحيدة في قامت النرويج
 طفال عبر " ظيم رياضة األالعالم، بتن

 األحكام الرياضة" و"في حقوق الطفل 
 برياضة األطفال" التي تصف  المتعلقة
 رياضة األطفال غب أن تكون كيف نر

 الرياضية من  التي ستمارس في الفرق
 أن يختبر الجميع شعور القدرة أجل 

    على اإلتقان وفرح الرياضة. 
 

 بأناس جدد! التق  شارك وساهم وهيا 

 وأولياء دار الفريق الرياضي بشكل رئيسي من قبل متطوعين. اآلباء ي  
 واجباتهم من دون أن بتأدية  واألخوة واألخوات وغيرهم يقومون األمر

 يتقاضوا راتباً لقاء أتعابهم. يساهم المتطوعون بشكل يجعل الفريق الر
 مكاناً جيداً لجميع  ولكي يكونياضي قادراً على تقديم عروض جيدة 

 . لدى الفريق الرياضي العديد من المهمات المجتمع المحليفي المقيمين 
 بس اللعبين، ترتيب مركز ها، مثل غسل ملعليه أن يقوم بالتي يجب 

 النادي، الوقوف حرس على مواقف السيارات في أوقات التمارين، نقل 
 . يطلق وكن في الكشيعالى المباريات والعمل كبائ راتسياالاللعبين ب

 على هذا العمل التطوعي الذي يعود بالنفع على الفريق الرياضي باللغة 
  "العمل يوفر ".لمجانيا التطوعي نرويجية اسم "دوغناد" أي "العملال

 معايشات الحلوة والشعور بالمساهمة " العديد من الالمجاني التطوعي
 مساهمة الفريق الرياضي كلياً على يعتمد المجتمع.  تجاهفي عمل الخير 

 يحصل األطفال البالغين في األعمال التطوعية خلل السنة. بهذه الطريقة 
 موضع تقدير كبير!هو واليافعين على عروض رياضية جيدة. مجهودكم 
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 كبيرة مقابل القليل من المال قيمة

 يجب على جميع المشاركين في نشاطات الفريق الرياضي ان يدفعوا 
 لقاء مشاركتهم.  المال

 هناك نوعان من المدفوعات األكثر شيوعاً: 

 ياضية الذين يرغبون في ممارسة أنشطة  –قسط العضوية  .0
  الرياضي. سبين الى الفريمنظمة يجب أن يكونوا أعضاء منت

 على جميع المشاركين في نشاط ريجب  – رسم التدريب .0
 من المصاريف  أن يشاركوا في تغطية جزء دياضي واح
 تكاليف استئجار أحد الملعب الرياضية ومعدات الفريق مثل 
 تكاليف السفر. ي المباريات والدورات الرياضية والمشاركة فو

 

 المعدات الرياضية

 سيكون األطفال بحاجة الى بعض المعدات الرياضية فقط لممارسة 
 السواد األعظم من األنشطة مثل قمي  الرياضة )تي شيرت( وسرو

 وغطاء  الرياضة. باإلمكان ارتداء سروال طويل ال التدريب وحذاء
 يمكن  عدد كبير من الفرق الرياضية معداتلدى للرأس أثناء التدريب. 
 .  لألعضاء استعارتها

 

 

 

 يجي و لجنة األلعاب فريقنا الرياضي هو عضو في اتحاد الرياضة النرو
 (. الرياضة هي أكبر نشاط شعبي في النروNIFالبارالمبية )األولمبية  و

 مليون عضوا.  0,0يج، وتضم ما يقارب 

 هدفنا هو تهيئة النرويجي هي "الرياضة للجميع" و رؤية اتحاد الرياضة
 مارسة نشاط أو رياضة ما. ين في البدء بماألرضية المناسبة لجميع الراغب

ً خاص اً اتحاد 45على أنواعها هي منظمة من خلل  فالرياضات  كل و، ا
 .مسؤول عن النشاط الخا  بهاتحاد منها 

 فرح : "مبنية على القيم األساسيةجميع األنشطة الرياضية يجب أن تكون 
 في النريجب أن تتسم الرياضة الرياضية، المشاركة، الصحة والصدق" و

 المساواة". لطوعية، الديموقراطية، اإلخل  وويج بروح " المشاركة ا

    هل أنت راغب في تجربة إحدى الرياضات؟ أتصل بنا! 
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 كبيرة مقابل القليل من المال قيمة

 يجب على جميع المشاركين في نشاطات الفريق الرياضي ان يدفعوا 
 لقاء مشاركتهم.  المال

 هناك نوعان من المدفوعات األكثر شيوعاً: 

 ياضية الذين يرغبون في ممارسة أنشطة  –قسط العضوية  .0
  الرياضي. سبين الى الفريمنظمة يجب أن يكونوا أعضاء منت

 على جميع المشاركين في نشاط ريجب  – رسم التدريب .0
 من المصاريف  أن يشاركوا في تغطية جزء دياضي واح
 تكاليف استئجار أحد الملعب الرياضية ومعدات الفريق مثل 
 تكاليف السفر. ي المباريات والدورات الرياضية والمشاركة فو

 

 المعدات الرياضية

 سيكون األطفال بحاجة الى بعض المعدات الرياضية فقط لممارسة 
 السواد األعظم من األنشطة مثل قمي  الرياضة )تي شيرت( وسرو

 وغطاء  الرياضة. باإلمكان ارتداء سروال طويل ال التدريب وحذاء
 يمكن  عدد كبير من الفرق الرياضية معداتلدى للرأس أثناء التدريب. 
 .  لألعضاء استعارتها

 

 

 

 يجي و لجنة األلعاب فريقنا الرياضي هو عضو في اتحاد الرياضة النرو
 (. الرياضة هي أكبر نشاط شعبي في النروNIFالبارالمبية )األولمبية  و

 مليون عضوا.  0,0يج، وتضم ما يقارب 

 هدفنا هو تهيئة النرويجي هي "الرياضة للجميع" و رؤية اتحاد الرياضة
 مارسة نشاط أو رياضة ما. ين في البدء بماألرضية المناسبة لجميع الراغب

ً خاص اً اتحاد 45على أنواعها هي منظمة من خلل  فالرياضات  كل و، ا
 .مسؤول عن النشاط الخا  بهاتحاد منها 

 فرح : "مبنية على القيم األساسيةجميع األنشطة الرياضية يجب أن تكون 
 في النريجب أن تتسم الرياضة الرياضية، المشاركة، الصحة والصدق" و

 المساواة". لطوعية، الديموقراطية، اإلخل  وويج بروح " المشاركة ا

    هل أنت راغب في تجربة إحدى الرياضات؟ أتصل بنا! 
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كبيرة مقابل القليل من المالقيمة

يدفعوا ان نشاطات الفريق الرياضي على جميع المشاركين في يجب
لقاء مشاركتهم.المال

شيوعاً:هنا األكثر المدفوعات من نوعان ك

في ممارسة أنشطة–قسط العضوية.1 يرغبون ياضيةرالذين
يكونوا أعضاء منت يجب أن الرياضي.قالفريسبين الىمنظمة

نشاطيجب –رسم التدريب.2 على جميع المشاركين في
تغطية جزءدواحياضير في يشاركوا من المصاريفأن
تكاليف استئجار أحد الملعب الرياضية ومعدات الفريقمثل 
فو والمشاركة والدورات الرياضية تكاليف السفر.ي المباريات

المعدات الرياضية

لممارسة بعض المعدات الرياضية فقط بحاجة الى سيكون األطفال
)تي شيرت( قمي  الرياضة السواد األعظم من األنشطة مثل

طويلحذاءالتدريب والوسرو سروال باإلمكان ارتداء الرياضة.
عدد كبير من الفرق الرياضيةلدىللرأس أثناء التدريب.وغطاء
. لألعضاء استعارتهايمكن معدات

يجي و لجنة األلعاب فريقنا الرياضي هو عضو في اتحاد الرياضة النرو
 (. الرياضة هي أكبر نشاط شعبي في NIFالبارالمبية )األولمبية  و

 مليون عضوا.  2,2، وتضم ما يقارب يجلنروا

 هدفنا هو تهيئة النرويجي هي "الرياضة للجميع" و رؤية اتحاد الرياضة
مارسة نشاط أو رياضة ما. األرضية المناسبة لجميع الراغبين في البدء بم

ً خاص اً اتحاد 54على أنواعها هي منظمة من خلل  فالرياضات  كل و، ا
 .مسؤول عن النشاط الخا  بهاتحاد منها 

 فرح : "مبنية على القيم األساسيةجميع األنشطة الرياضية يجب أن تكون 
 يجب أن تتسم الرياضة في الرياضية، المشاركة، الصحة والصدق" و

المساواة". لطوعية، الديموقراطية، اإلخل  وبروح " المشاركة ا ويجالنر

هل أنت راغب في تجربة إحدى الرياضات؟ أتصل بنا! 
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