
 
 

 في بلدية كريستيانساند   )الخريف( لرابع( وا)الربيع الثالثلآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال في الصف 
 

 متعة السباحة! " Svømmeglede" جحاالن المشروع  2023في   Aquarama Badبالتعاون مع بلدية كريستيانساند ، ستواصل 
 

 الدراسات أن  تظهر .2015 ريفالتنفيذ خ يزتعليم السباحة والتي دخلت ح ييرعلى معا التربية يريةمد تعديلالمشروع كان  ايةبد

 . تقتضي المصلحةكافيةبقدرات سباحة  يتمتعونفي الماء وال  آمنون ليسوا رويجمن األطفال في سن العاشرة في الن  %50

 إعطاء األطفال هي. الفكرة البلديةالسباحة في المدارس من قبل  تعليمكإضافة لدروس  يأتي. مشروعنا هناالعامة فعل شيء 
 األبحاث أن النشاط الجسدي المنتظم تظهر. كما المياهمناسبة في  تدريب كميةفرصة للحفاظ على ما تعلموه والحصول على 

 العمر. في وقت الحق من  الحياةاالمراض المرتبطة بنمط  ويمنع  جيدةعادات  يخلقفي سن مبكرة 
 

 في متعة السباحة :   وأولياء األمور جميع الطالب عرض التالي على ي

والصف  ( 2023 طالب الصف الثالث )ربيع لجميع 2023 ديسمبر 31حتى   2023يناير  01من  AQ Badعضوية مجانية في  •

 . 2023مالحظة: ينطبق فقط على السنة التقويمية   ( في بلدية كريستيانساند.2023الرابع )خريف 

 . لمدة عام واحد من تاريخ الشراء يوم،صالحة كل  األشقاء /  زيارة( لآلباء 25أو  10) العددية ٪ على التذاكر25خصم  جديد: •
 www.aquarama.no/fleksibillett علىن التذاكر المزيد عن الشروط ع اقرأ

 
 التنفيذ العملي: 

 ؟ماذا نفعل عندما نريد استخدام عضوية الطفل •
 . ةشخصي دخول  سوارةا الطفل والمدرسة. ثم ستحصل على  وذكر اسم 2023عام  بداية االستقبال منالحضور الى مركز 

 . 31.12.2023كل يوم خالل ساعات العمل حتى  AQ Badإلى   دخولعلى حق ال الطفل يحصل
 ؟ماذا نفعل عندما نذهب نحن الكبار للسباحة مع الطفل •

صالحة كل   عدديةال والتذكرة  زيارة، 25و  10. يمكنك االختيار بين ٪25 خصم بنسبة "Fleksibillett" تذكرة عددية نوصي بشراء

 شراؤها فقط من مكتب االستقبال.   يمكن  من تاريخ الشراء. لمدة عام واحد  يوم
 ؟ تذكرة فليكسما هي تكلفة  •

  رسوم 50 باإلضافة ل (3000األصلي السعر ) ،2250تكلف  زيارة 25  ( و1600السعر األصلي ) ،1200 زيارات تكلف 10

العددية  عاما( مرافقة الطفل واالستحمام معه دائما. التذكرة  18يجب على أحد الوالدين )أكثر من   . اسوارة الدخولإنشاء بما في ذلك 

  المثال،( مرتبط بالبطاقة. على سبيل NOK 50) ةمنفصل  اسوارة دخولشراء   األشقاء /يجب على الوالدين  ولكن شخصية، ليست

 أو الحصول على بطاقة خاصة بهم. البطاقة،نفس  األوصياء استخداميمكن لكال 
 deSvømmegle : متعة السباحة دورة •

 " علىAquarama Svømmegledeسيتم إنشاء العديد من دورات متعة السباحة المجانية. انضم إلى مجموعة " العام،خالل 

 aquarama.no/svommegledeو/ أو االطالع على  ك بالمعلوماتليتم تحديث Facebook فيسبوك
  .Color Lineدروس السباحة برعاية 

 هناك أيضا سعر منفصل لعيد الميالد ألولئك الذين هم طالب متعة السباحة في بلدية كريستيانساند. •
 

 مرحبا بكم في عام نشط في أكواراما باد!
 
 

أكواراما  العام،المدير  -فيبيكي هولم رود  تحيات         
 

Mvh Vibeke Holm Ruud – Daglig leder - Aquarama 
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