جمعية مدينة بون للرياضة

شريك اخلدمات الرياضية مبدينة بون

الرياضة ...
الرياضة تربط الناس بعضهم ببعض
الرياضة تكون الصداقات
الرياضة حركة ونشاط للجميع
مُتارس مع اآلخرين
الرياضة حتمي صحتك
الرياضة تنمي املعرفة من خالل التربية
االجتماعية والثقافية

اإلندماج
عن طريق ممارسة الرياضة
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الرياضية مبدينة بون
●
●
●
●
●

●

تريدون احلركة والنشاط؟ حتبون الرياضة؟ سمعتم
برياضة جديدة؟
تبحثون عن دورات رياضية أو مجموعة معينة ميكنكم
االنضمام إليها؟
طفلكم يحب كرة القدم أو كرة السلّة ،يريد الرقص
أوممارسة اجلمباز؟
تودّون االنضمام الى نادي رياضي وتبحثون عن النادي املناسب
لكم ولعائلتكم؟
ترغبون أن يتعلم أطفالكم اإلحترام املتبادل جتاه اآلخرين مع
اتباع القواعد الرياضية ،إضافة إلى التعرّف على جتربة النجاح
والفشل املشتركة مع أمثالهم من األطفال؟
ممارسة ساكني بون للرياضة مع وبدون خلفية الهجرة موضوع
يثيراهتمامكم؟

هناك العديد من العروض املتاحة لألطفال الصغار ،وكذا لألطفال
األكبر سنّا مثال ،رياضة اجلمباز للوالدين والطفل معا اجلمباز لألطفال،
التعود على املاء ،السباحة لألطفال أو كرة القدم ،كلّ هذا من
رياضة
ّ
أجل تعويد األطفال منذ البداية على ممارسة الرياضة ،والتقرب من
بعضهم البعض عبراللعب اجلماعي .وهذا أمر ضروري للمحافظة
على الصحة ومنو األطفال إضافة إلى أن ّه شئ ممتع ّجدالهم.
ميكن لألطفال األكبر سنا والشباب إختياررياضات أخرى ،مثل
الرياضات اجلماعية ككرة القدم أو كرة السلة ،أو الرياضات الفردية
مثل املبارزة ،املالكمة ،الرياضات املائية إضافة إلى عروض كثيرة أخرى.
اما بالنسبة للكبار ،فهناك باإلضافة إلى األنشطة الرياضية
ّ
الترفيهية العامة العديد من الدورات الرياضية الصحية ،مثل
التمارين اخلاصة بالعمود الفقري والظهر ،التمارين البدنية في املاء
للمحافظة على اللّياقة والصحة .تق ّدم العديد من هذه العروض.
للمبتدئني أو املبتدئني من جديد في ممارسة الرياضية .توجد كذلك
عروض أخرى موجهة باخلصوص للمهاجرين.
كما ترون ،هناك طرق كثيرة ملمارسة الرياضة .استغلّوها إذن
جتدون في هذا املنشور اإلجابات والعناوين املناسبة ملساعدتكم
أنتم وعائلتكم بل  -وجميع األجيال  -على العثورعلى العرض املناسب.
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النوادي الرياضية في مدينة بون
يوجد في مدينة بون نحو  280نادي رياضي ،منها الكبير و منها
الصغير .البعض من هذه النوادي مت تأسيسه من طرف املهاجرين!
وتقدم هذه األندية أكثر من  150نوعا من الرياضات حيث يجد كل
مواطن ومواطنة مبدينة بون ما يبحث عنه.
وميكن لكل واحد أن يصبح عضوا في نادي رياضي معني .لإلنخراط
في النادي يجب دفع مبلغ شهري أو سنوي ،واإلستفادة مباشرة
من خدمات اجلمعية/النادي .كما تقدم العديد من األندية الرياضية
خصومات إذا انخرط جميع أفراد األسرة في نفس النادي الرياضي.
تتيحح معظم النوادي ،إمكانية �تداريب مجانية بهدف التعرف
على النادي.
ميكن احلصول على تغطية كاملة أوجزئية لتكاليف إنخراط
األطفال والشباب دون سن � 18عاما في النادي عبرما يسمى
بغالف احلكومة االحتادية اخملصص للتعليم واملشاركة.
معلومات وطلبات اإلنخراط
بون
مكتب اإلسكان والشؤون االجتماعية
املصلحة اخلاصة بخدمات التعليم واملشاركة
Hans-Böckler- Str. 5
53225 Bonn
الهاتف02 28-7749 49 :
البريد اإللكترونيbildungspaket@bonn.de :

و بخصوص نفس املوضوع،
تُقَ دَّ ُم العديد من العروض الرياضية واألنشطة البدنية من طرف
أندية رياضية مختلفة في جميع مناطق مدينة بون ،أو في
كثير من األحيان أيضا من قبل جهات أخرى ،مثل مراكز الشباب،
اجلمعيات اخليرية ،الكنائس أوجمعيات املهاجرين.
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ميكنكم االتصال هنا مبن يساعدكم على اإلجابة على أسئلتكم
املتعلقة بالرياضة .بحيث ميكنكم زيارتا ،اإلتصال بنا عبر البريد
اإللكتروني ،بالهاتف ،أو عبر االنترنت:
مسجلة
جمعية مدينة بون للرياضة ،جمعية
ّ
()Stadtsportbund Bonn e.V

العنوان:
الهاتف:
البريد اإللكترونيkontakt@ssb-bonn.de :
www.ssb-bonn.de
اإلنترنت:

Frankenbad 2, 53111 Bonn

02 28-9 65 4763

مدينة بون
املكتب املعني بالرياضة واملسابح
()Sport-und Bäderamt
Kurfürstenallee 2-3, 53177 Bonn

الهاتف:
البريد اإللكترونيsportamt@bonn.de :
/www.bonn.de
اإلنترنت:
02 28-77 32 67

tourismus_kultur_sport_freizeit

معينة كمهاجرين قاطنني مبدينة بون:
هل لديكم أسئلة ّ
بون
مكتب اإلندماج
Altes Rathaus, Rathausgasse 5-7, 53111 Bonn

الهاتف:
البريد اإللكترونيintegrationsbeauftragte@bonn.de :
www.integration-in-bonn.de
اإلنترنت:
02 28-77 31 01

الناشر:
مسجلة �
جمعية مدينة بون للرياضة ،جمعية
ّ
(.)Stadtsportbund Bonn e.V

مكتب اإلندماج واملكتب املعني بالرياضة واملسابح ملدينة بون
بون،نوفمبر 2016
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