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 ؟ 4.0ما هي القسيمة الرياضية  (1

يورو بمناسبة عيد ميالده الرابع في حضانة الرعاية اليومية الخاصة به.   50,00يحصل كل طفل في دورتموند على قسيمة بقيمة 
يمة عند الطلب من مكتب األسرة الكائن في  وبالنسبة لألطفال الذين ال يذهبون إلى حضانة رعاية يومية، فيمكنهم الحصول على القس

الحي الخاص بهم. يمكن استخدام هذه القسيمة لعضوية جديدة أو حالية في أحد النوادي الرياضية في دورتموند حسب الرغبة.  
فة لسداد  يورو إلى حساب مساهمة الطفل. وفقًا لمقدار مساهمة النادي الرياضي، قد تكون هناك فترات مختل 50,00وسيُضاف مبلغ 

مع استثناء دورات   -العضوية. يُستبعد من هذا التمويل تغيير النادي أو العروض الُمقدمة لمرة واحدة أو الدورات محدودة المدة  
 لن يُصبح بمقدوره استخدام القسيمة. س السادالسباحة للمبتدئين. القسيمة شخصية وغير قابلة للتحويل. عند بلوغ طفلك عامه 

 ي يتوالها ُشركاء التعاون؟ ما هي المهام الت (2

تنسيق المشروع وإدارته وسداد تكاليفه. في بداية المشروع، تم تجهيز جميع حضانات  االتحاد الرياضي بمدينة دورتموند يتولّى 
لرياضي  الرعاية اليومية بباقة مبدئية. يمكن إرسال المزيد من القسائم إلى حضانات الرعاية اليومية مجانًا عند الطلب من االتحاد ا

عرًضا مناسبًا للفئة العمرية ويُرسل  النادي الرياضي بالمدينة أو يمكن الحصول عليها من خالل مكتب األسرة الكائن في الحي. يقدم 
الُمعلمون  القسيمة مع طلب التمويل إلى االتحاد الرياضي بالمدينة. ويقوم االتحاد بفحص الطلب ويُسدد للنادي القيمة المقابلة. يقوم 

بتسليم حقيبة رياضية كهدية في عيد الميالد الرابع. وتتضمن الحقيبة مظروفًا به  علمات أو الموظفون والموظفات بمكتب األسرة والمُ 
شهًرا الختيار عرض   24جميع المعلومات المهمة ورسالة تهنئة من ُعمدة المدينة والقسيمة المذكورة. عندئٍذ يُتاح لآلباء واألطفال 

ل رياضي مناسب واستبد المشروع بالكامل من موارد  مدينة دورتموند ال القسيمة في أحد النوادي المناسبة في دورتموند. تُمّوِّ
 التمويل الرياضي. 

 أين يمكنني الحصول على معلومات حول العروض الرياضية المعنية في دورتموند؟  (3

لكتيب متاح أيًضا في حضانة الرعاية اليومية أو يمكن  هذا ا يوجد في الكتيب الُمرفق جميع العروض الرياضية ُمقسَّمة بحسب المنطقة. 
إلضافة إلى ذلك، يوفر كل ناٍد  با .do.de-www.ssb ططلبه من االتحاد الرياضي بالمدينة كما أنه متاح عبر اإلنترنت على الراب 

 ى موقعه اإللكتروني أو عبر الهاتف. رياضي في دورتموند معلومات حول العروض الخاصة بالنادي عل

 ماذا يحدث بعد العضوية المجانية؟  (4

يهدف المشروع إلى أن يظل طفلك عضًوا في النادي الرياضي حتى بعد انتهاء العضوية المدعومة. إذا لم تتمكن من تمويل المبلغ 
تموند للحصول على إعانات للتعليم والمشاركة.  اإلضافي للعضوية بنفسك، يمكنك التقدم بطلب إلى مكتب الرعاية االجتماعية في دور

يمكن أيًضا الحصول على مزيد من المعلومات من االتحاد الرياضي بالمدينة. من البديهي أنه يمكن إنهاء العضوية مباشرةً بعد انتهاء  
 المبادئ التوجيهية السارية في األندية المعنية. 

http://www.ssb-do.de/
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 ارة المشروع باالتحاد تقدم إد
 الرياضي بالمدينة القسائم 

 لكل حضانة رعاية 

 

 تُسلم حضانة الرعاية 
 القسيمة للطفل في عيد

 ميالده الرابع

 

 يستخدم الطفل 
 القسيمة لدى أحد 

 نوادي مدينة 
 دورتموند

 

 يُرسل النادي القسيمة 
 إلى االتحاد الرياضي 

 بالمدينة

 

يُسدد االتحاد الرياضي  
قيمة القسيمة  بالمدينة 

 إلى النادي الرياضي 


