
النشاط المائي:

تدريب القوة:

تدرب بنفسك:

يوغا:

اللعب بالكرة:

النبض:

الفروسية:

 كرة القدم في الشارع:

التنس:

اللعب بالكرة:

زومبا:

سباحة:

ركوب الدراجة:

المالكمة:

اللعب بالكرة:

 النشاط المائي في الماء الساخن مع
.مدرب

 تدريب جماعي مع مدرب, تدريبات
.بسيطة مناسبة للجميع

 تدرب بنفسك بالطرق و األجهزة
.المناسبة لك

 تدريب في الركود و التنفس و
.الهدوء والتركيز و اإلسترخاء

 كرة السلة في األماكن المغلقة و كرة
.طائرة

 تمرين النبض على الموسيقى لزيادة
.القوة والتحمل

 تعلم ركوب الخيل )الفروسية(
 AGR بخيول جيدة و أمنة من

.للمبتدأين و المتقدمين

 تدرب و تعلم كرة القدم في بيئة
.ملهمة

 انضم للعب التنس و تنس الريشة
.للمبتدأين و المتقدمين

 كرة السلة في األماكن المغلقة و كرة
.طائرة

 خطوات رقص بسيطة على إيقاعات
 موسيقية مع الكثير من الضحك و

.الفرح

 يجب أن تكون قادر على السباحة
 والحضور فقط للكبار, التدريب

.بدون مدرب

 ركوب الدراجة في الداخل مع
.موسيقى جيدة و تعليمات بسيطة

 المالكمة مع التركيز على السيطرة
.والتقنية, مناسبة للرجال و النساء

 كرة السلة في األماكن المغلقة و كرة
.طائرة

side 3

معلومات الدفع:
.المبلغ 599,- لكل نصف سنة

 من يقوم بتغطية التكاليف أو عن طريق NAV حيث إن الـ NAV يمكنك التسجيل بواسطة الـ
ي
و�ن  .تسجيل نفسك ع�ب موقعنا اإللك�ت

ن ف�ي ي أرندال, للمزيد من المعلومات تواصل مع أحد الم�ش
.مالحظة: ال تقدم خدمات عاجزو العمل �ن

: ي
 لجدول األوقات تجدها �ف

www.aktivpadagtid.no



كيف تصبح مشترك؟
 كل من يحصل على المساعدات المالية من مؤسسة العمل

:و الرفاهية
.نظام اإلعفاء المهني

.إستحقاقات العجز
.إعانات البطالة
.اإلعانة الفردية
.أعانة المعيشة

.برنامح التأهيل
.اإلعانة قصيرة األمد لألب أو األم الوحيدين

.اإلعانة المالية في فترة المرض
.إعانة برنامج اإلنترو

Aktiv På Dagtid
حركة, نشاط جسدي, إرتياح

 هل أنت عاجز عن العمل, إجازة مرضية, أو باحث عن
العمل

                                                                                                    

 
 

معلومات التواصل
Aust-Agder ي

هيئة الرياضة �ف
370 60 800  

aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no 

NAV اف الـ بإ�ش

www.aktivpadagtid.no/nav

 
  

Sør Amfi (Myra) 2. etasje  
ف اىل الجمعة من الساعة 08:00 ح�ت الساعة 15:00 من اإلثن�ي

www.aktivpadagtid.no 

GRIMSTAD
KOMMUNE

A R E N DA L
KOMMUNE

LILLESAND
KOMMUNE

RISØR 
KOMMUNE
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 www.aktivpadagtid.no 

 
 إملئ المعلومات الشخصية. )تحدث الى 

)المشرف
 

.نلتقي في ميعادنا 

-Frisklivs هل أنَت/أنِت بحاجة للتوصيل حتي تبدأ؟ نحن و بالتعاون مع
sentralene التي سوف تساعدك للحصول على نمط غذائي صحي من 

 Sjekk kommunenes .أجلك أو لمساعدة للتوقف عن الكحول و التدخين
hjemmesider for å lese mer om Frisklivssentralene.

Arendal: 990 97 498
Grimstad: 901 86 455
Lillesand: 941 33 949

Risør: 945 08 396

NAV للذين من سوف تغىط مصاريفهم من قبل الـ

 1-2-3 
 1) Logg inn på egen bruker 
 

 2) Hold over deltager, 
         trykk ny deltager 

 3) Fyll ut og registrer


