
ي بلدية كريستيانساند 
 
 إىل أهاىلي وأولياء أمور أطفال الصف الثالث ف

  

ي  Aquarama Bad(، يود مستح  كوورارما  Kristiansandبالتعاون مع بلدية كريستيااسستا د  
متابعة  جاح   2021( ف 

وع متعة رلسباحة!   مشر

  

نامج:      نبذة عن البر

ي دخلت حتر  رلتنفاذ خريف  
باة معايتر تعلام رلسباحة ورلتر

وع كان تعديل مديرية رلتر رلدارسات   تظهر ك.  2015بدرية رلمشر

ي رلماء  50ن  ك
ويتتتتج ليسور آمنير  ف  ي رلت 

ة ف  . رلجميع لديه مصلحة  وال يتمتعور بقدارت سباحة كافاة% من كطفال رلعاشر

ء هنا.  ي
ي كإضافة لتعلام   لفعل شر

وعنا يأتر ي رلمدراس من قبل رلبلدية. مشر
رلفكرة هي إلعطاء رألطفال رلفرصة  رلسباحة ف 

ي سن مبكرة  
ي رلماء. كما تظهر رألبحاث كن رلنشاط رلمنتظم ف 

للحفاظ عىل ما تعلموه ورلحصول عىل كماة تدايب مناسبة ف 

ي وقت الحق من رلحااة.   
 يخلق عادرت جادة ويمنع كمررض  مط رلحااة ف 

وع:     محتوى المشر

ي مسح  •
  لجميع كطفال رلصف رلثالث(  2021كا ون رألول    31   2021حتر  هاية عام   AQ Bad عضوية مجا اة ف 

ي بلدية كريسيااسسا د. رلرربع  فصل رلخريف(   ورلصف فصل رلربيع( 
 ف 

  . 2021خالل عام  للورلدين وكولااء رألموا رلمعنيير  لجميع رأليامتذكرة(   25كو   10 بطاقات دخول  •

 

  :  التنفيذ العملي

  ماذر  فعل للحصول عىل عضوية رلطفل؟ •

ي 
دخول   إسوراهسيتم منحك وإعطاء رسم رلطالب ورسم رلمداسة.  04.01.2021وم يمن  AQ Bad علاك كن تخاطب رالستقبال ف 

   . 12.31. 2021 حتر كل يوم خالل ساعات رلعمل  AQ Bad رستخدرمها للدخول إىل رلثالث. يمكنلصف رلطفل 

   ماذر  فعل عندما يريد كولااء رألموا رلسباحة مع رلطفل؟ •

ي "بطاقة رلورلدين". يمكنك رالختااا ما بير    دخول، وتكون رلبطاقة صالحة كل يوم  كيام رألسحوع، وعطل  هاية رألسحوع    25و  10تشتر

  رلصالحاة. ال يمكن تجديد كو تمديد . 12.31. 2021 حتر  ورلعطالت(

   ما هي تكلفة "بطاقة رلورلدين"؟ •

رك   50  لكرون. باإلضافة    2000مرة تكلفتها    25كرون. بطاقة رل    1000مررت تكلفتها    10بطاقة رلدخول ل     كرون اسوم إسشاء رالشتر

رء    معه. يمكنعلاه كن ييحع رلطفل ويسح     (18رألموا  فوق عمر  كحد كولااء    إسوراه رلدخول.   وشامل  ةسورا إلكل فرد من كولااء رألموا شر

 .  ويمكن لكال رلورلدين رستخدرم  فس رإلسوراة كرون  50دخول يتم ابطها ببطاقة رلورلدين وتكلفتها 

  رلسباحة؟ باليسجال بدواة كاف  قوم  •

رلت   هذر  ي 
ف  رلسباحة  تعلام  دوارت  عن  رإلعالن  سيتم  رلسنة  موقع   امج.  خالل  وعرلمرتحع  ، شر

http://www.aquarama.no/svommeglede    سجلور كيضا بمجموعة  رو»Aquarama svømmeglede«    عىل رلفيسحوك

 . للحصول عىل رلمعلومات
 هنالك كيضا كسعاا خاصة ألعااد ماالد كطفال رلصف رلثالث.  •

   مكافحة رلعدوى ورلوقاية •

يعتت  مسح  كوورارما كمنا ويصنف كمنطقة منخفضة رلخطواة بما يخص رلعدوى. لدينا رلعديد من رإلجررءرت لتامير  زيااة رمنة منها 

رم بتوصاات معهد رل ،  قابة رلمساب  باإلضافة للحورا رلجاد مع طحاب رلبلدية.  راللتر  ي
 صحة رلوطت 

ة.   ي هذه رلفتر
  رجو من جميع رلزورا مررعات رالخرين ورتباع إجررءرت رلوقاية ف 

 besok/-om-aquarama.no/aktuelt/informasjon رقرك رلمزيد عىل: 
 

   

ي عام نشط  ممرحًبا بك
 
ي ف

 
 !   Aquarama Badف

 مع تحيات طاقم مسبح أكواراما! 

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