Li jêr kesên têkilî û çavkaniyên ji bo hemû pirsên di
derbarê sport. Ji keremê xwe wer me, ji me re binivîsin, bi
rêya mail, telefon bike û li ser înternetê binêrin!

Stadtsportbund Bonn e.V.
Am Frankenbad 2, 53111 Bonn
Telefon: 02 28-9 65 47 63
E-Posta: kontakt@ssb-bonn.de
İnternet: www.ssb-bonn.de

Stadt Bonn
Sport- und Bäderamt
Kurfürstenallee 2-3, 53177 Bonn
Telefon: 02 28-77 32 67
E-Posta: sportamt@bonn.de
İnternet: www.bonn.de/
tourismus_kultur_sport_freizeit

Sporê …
gelê girêdide
hevaltî ava kirin e
jib o hemû kes tevgerîn e

Wek kesê Bonn pirsên taybetî koçberan û fikarên te heye:
Stadt Bonn
Stabsstelle Integration
Altes Rathaus, Rathausgasse 5-7, 53111 Bonn
Telefon: 02 28-77 31 01
E-Posta: integrationsbeauftragte@bonn.de
İnternet: www.integration-in-bonn.de
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bihevra kirin e
in ji bo noşdarî û xweşî sûdê
xwe hene
civakî û pirçandî ya jiyana
hinbûnî

Li Bonn Sporê

Li Bonn komeleyên sporê

● Tu dixwazi tevgerîn kirin? Gelo cane te spor dixwazi?

Li Bonn texmîn bi qasî 280 komeleyên sporê hene;
biçûk û mezin. Hin komeleyên ji aliyê koçberên avakirin!
Komeleyên spore zêdetir ji 150 çeşte sporên pêşniyar
kirin. Di vê sporên de ji bo hemû kesênê Bonnê yek spore
hene!
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Tu ji a cûrê nû yên sporê bihîst?
Tu jib o kursa spore an komeke gigerin û dixwazi
bikevin komê?
Heger zaroka te ji bo fûtbolê an basketbolê lîstin an ji
dixwazi dîlan girtin ango jîmnastîk kirin?
Hûn dxwazi ku li komeleya sporê di çalakiyên pêkanîn
û jib o xwe û malbatê xwe komeleyên rastê bidîtin?
Hûn dixwazi ku zarokên xwe hevkariya adil û rêbazên
sportîf, di heman demê de jî ji ezmûna hevbeş ya
serkeftin û têkçûna fêr bibin?
Bi bihevra gelê bajar Bonnê spor kirin – bêyi giringa
koçbererî – bala we dikişîne?

Ji bo pitik û zarokan gelek teklif hene, bo nimûne li wir
jimnastika bihevre dê-bav-zarok, jimnastika zarokan, ji
avê tê bibaninen, ajnekirinan zarokan an futbol/gog ku ji
destpekêkê ve ji spore tevgerîn û bi hev re bînin nêzî.
Ev ji bo tenduristî û mezinbûna û şahî pêwîst e!
Zarokên û ciwanan kevintir paşê dikare ji bo sporê bi xwe
hilbijêre. Bo nîmune spora koma fûtbolê an basketbolê,
le belê spora yek/sexşi yên wek bi şûr têkoşin, boks,
sporê ave û zêdetir hene.
Ji bo mêriven mezinê li hinda sporen gîşti bi gelek
kursên sporên tenduristiyê hene. Li sporê pîrusk, zindêyan
pişte vê jîmnastîka avê tu tiştek ji bo fitnes û tenduristiya
hûn/te dikarin tiştek bikin. Vê pêşniyarê ji bo ecemî û
kesên ku dîsa dest pê bike. Hin pêşniyarê bi taybetî ji
bo koçberan hene.
Hûn dîtinen ku: Ji bo gelek delîve spore hene. Sûd bigire!
Hûn di vê broşure dê girînge herî kesen ku bersivên û
têkiliya, da ku tu/hûn ji bo xwe û malbata xwe – ji bo
hemû nifşan! – pêşniyarê rastê bîbinîn.

Her kesek dikare endamê sporê bibin. Tu ku endam e,
wê xerca mehane an salane bidin û dikarin ji vê komeleyê
beşdar bibin. Eger malabata jî dixwazi komeleyên spore
bikin gelek klûbên spore xwemali endame kên kirin.
Bihayê endemi çendê ew komeleyê sporê we re bêje.
Di hemû civakan e ku derfetê ji cerinandin an mêyizîn
bêmişe hene.
Bi rêya perwerdeyê - û pakêta beşdariya hikûmeta federal
de, mesrefa dikarin li zarok û ciwanên heta 18 salî bi qismî
an bi temamî li ser binçavkirin in.

Agaghî û Serledan:
Stadt Bonn
Amt für Soziales und Wohnen
Servicestelle Bildung und Teilhabe
Hans-Böckler-Str. 5
53225 Bonn
Telefon: 02 28-77 49 49
E-Posta: bildungspaket@bonn.de

Wekî din:
Li hemû taxên Bonn’ê gelek çalakîyên sporê û fizîkî yên
klubên spore hene, di heman demê de jî, gelek caran ji
yên din, yên wekî mînak navendên ciwanan, komelên
refah dêran û dewsa organiza koçber hene.

