
  اآلباء واألمهات األعزاء، 

  ". Bewegungspassيشارك مركز الرعاية النهارية/المدرسة الملتحق به/بها طفلكم في مشروع جواز الحركة "

اليومية    حياته  في  والحركة  التمارين  من  المزيد  المرور، ودمج  في حركة  األمان  من  المزيد  منح طفلكم  إلى  الحركة  جواز  يهدف 
  والتعرف على النوادي الرياضية في منطقتكم. 

ل  توقيعات  و/أو  أختاًما  طفلكم  يجمع  وفيه  النهارية/المدرسة.  الرعاية  مركز  من  الحركة  جواز  على  طفلكم  في  سيحصل  مشاركته 
الرعاية   مركز  من  شهادة  طفلكم على  فسيحصل  محددة،  زمنية  فترة  خالل  هذا  السفر  ملء جواز  تم  إذا  الحركي.  النشاط  عروض 

  النهارية/المدرسة. المشاركة في العروض مجانية. 

النهارية/المدر الرعاية  مركز  وإلى  بالرحلة من  فيه  يقوم  يوم  كل  أختام/توقيعات عن  طفلكم على  بمفرده  سيحصل  على    - سة  سيًرا 
األقدام أو بالدراجة أو السكوتر أو لوح التزلج. يمكنكم بالطبع مرافقة طفلكم في الطريق. إذا كان طفلكم يعتمد على ركوب الحافلة إلى  

توقيعات/أختام   الحصول على  أيًضا  فيمكنه  النهارية/المدرسة،  الرعاية  طفلك  ،ذلكلمركز  يتمكن  أن  الرائع  إن    - م  ولكن سيكون من 
  من النزول من الحافلة واالنتقال إلى الدراجة أو مشي مسافة الطريق من محطة التوقف (قبل األخيرة) مع األطفال اآلخرين.  -أمكن 

في األنشطة التالية التي يمكن لطفلكم أيًضا   -من ضمن أمور أخرى    -باإلضافة إلى ذلك، يأخذ جواز الحركة في االعتبار المشاركة  و
  م/التوقيعات لها: جمع األختا

  تدابير التربية المرورية في مركز الرعاية النهاية/المدرسة  
   ،العمل أيام  المثال  النهارية/المدرسة (على سبيل  الرعاية  في مركز  الرياضة  الحركي واللعب وممارسة  النشاط  عروض 

  مجموعات العمل، فترات الراحة ذات النشاط الحركي) 
  وري فترة الراحة، وألعاب الشباب االتحادية) المسابقات الرياضية (بما في ذلك د  
  ة (في السنة التقويمية) أوسمة السباحة والرياض  
  العضوية والتدريب التجريبي في النادي الرياضي  

  نتمنى لطفلكم وافر المتعة في المشاركة في أنشطة جواز الحركة! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  وهذا أيًضا مهم ... 

  الغطاء التأميني 

  بغطاء تأميني أثناء مشاركته في عروض جواز الحركة: يحظى طفلكم 

  حيث يكون لدى طفلكم تأمين ضد الحوادث في الطريق المباشر إلى مركز الرعاية النهارية/المدرسة. يمكنكم العثور على
  uni/-schule-www.dguv.de/wir haften/kita مزيد من المعلومات حول هذا الشأن على:

  .ينطبق هذا الغطاء التأميني أيًضا على العروض التي يتم تنفيذها تحت مسؤولية مركز الرعاية النهارية/المدرسة  
  .أبرم االتحاد الرياضي في والية ساكسونيا السفلى تأميًنا لغير األعضاء لعروض األندية الرياضية المتاحة لطفلكم  

 

  ...   على هذا الحال األمور لطفلكم تسيرويمكن أن 

  العضوية في ناٍد رياضي 

  بعد المشاركة المجانية في عروض جواز الحركة، يمكن لطفلكم باستمرار أن يصبح عضًوا في ناٍد رياضي من اختياره. 

والمشاركة  التعليم  الرياضي من خالل حزمة  النادي  تمويل رسوم العضوية في  اللزوم  بالشروط  يمكن عند  يفي طفلكم  أن  ، بشرط 
  الالزمة لذلك. ولهذا الغرض، يرجى منكم االتصال بالمكتب المختص في المنطقة (مثل مركز العمل أو إدارة المدينة أو المقاطعة). 

نادٍ  بعُد عرض  لم يجد طفلكم  البح  إذا  الرياضي في منطقتكم مساعدتكم في  ث.  رياضي مناسًبا، فسيكون من دواعي سرور االتحاد 
  ستجدون بيانات االتصال على ظهر المنشور. 

 

 

 


