
ንጥፈታት ኣብ ማይ

ምጥንካር 

ውልቃዊ ምንቅስቃስ

ዮጋ  

ብኩዑሶ ጸወታ   

ትርግታ    

ምግላብ 

ናይ ጎደና ኩዑሶ   

ቴኒስ   

ብኩዑሶ ጸወታ 

ዙምባ   

ምሕንባስ 

ብሽክለታ   

ጉስጢ   

ብኩዑሶ ጸወታ 

ንጥፈታት ኣብ ምውቅ ማይ 
ምስ ኣሰልጣኒ

ንኩሉ ዘሳኒ ሓበራዊ 
ምንቅስቓስ ምስ ኣሰልጣኒ

ዊምቃዊ ምንቅሳቃስን   
ብፍጥነት ብመሳሪሒ 
ምንቅስቃስ

ትርግታ፣ ህዳት፣ ኣቃልቦ፣ 
ምዝርጋህ፣ ምስትወዓልን 
ምዝናይን 

ኢኒበንዲይ፣ ኩዑሶ ሰኪዕት፣ 
ኩዑሶ መርበብ፣ ባድሚንተንን 
ኩዑሶ አግሪ።

ብሙዚቃ ዝተሰነየ 
ምንቅስቃስ፣ ምዝርጋህን 
ምጽናዕን

ትምህርቲ ምግላብ፣ 
ብዉህሳትን ብሉጻትን ኣፍራስ 
ናይ AGR፣ 
ንሓደሽትን ነባራትን

ስልጠና ኩዑሶ አግሪ ኣብ 
መሳጢ ከብቢ

ብሓባር ጸወታ ቴኒስ 
ንሓደሽትን ነባራትን

ኢኒበንዲይ፣ ኩዑሶ ሰኪዕት፣ 
ኩዑሶ መርበብ፣ ባድሚንተንን 
ኩዑሶ አግሪ።

ብሙዚቃ ዝተሰነየ ቀሊል፣ 
ሰሓቅን ደስታን ዘሎዎ ናይ 
ሳዕሲዒት ስልጠና

ምህንባስ ንዝከአሉ ኣብ ናይ 
ዓበይቲ ብዘይ ኣሰአልጣኒ

ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ብሓባር 
ብሽክለታ ምዝዋር፣ ቀሊል 
መምሪሕታት ብሙዚቃ 
ዝተሰነየ

ንደቂተባዕቲዮን ደቂኣንስቲዮን 
ዝሳማማዕ ጉስቲ፣ ጥንከራን 
ስልትን ኣቶኩሮን ዘሎዎ

ኢኒበንዲይ፣ ኩዑሶ ሰኪዕት፣ 
ኩዑሶ መርበብ፣ ባድሚንተንን 
ኩዑሶ አግሪ።

side 3

ዝተወሰነ ክፍሊት፣ 599 ናይ ፍርቂ ዓመት
ብመንገዲ NAV ክትምዝገብ ትከል ወይ ዲማ ባዕልካ በኢንተርነት ተመዝገብ።
ዝተወሰን ክፍሊት NAV ክሽፍኖ ይክእል አዩ
ተወሳኪ ሓበሬታ አንተደሊካ ን NAV ኣማካሪካ ተወከል።

መደባት ግዜ ኣብዚ ተመልከት 
www.aktivpadagtid.no



ኸመይገረ ተሳታፊ ይከውን 
ኹሉኩም ኣብትህቲ NAV ዘሎኩም

* ምልምማድ ስረሕ ምስክፍሊቱ አትከዱ
* ብምክኒያ ጥዕናኩም ደገፍት አትረክቡ
* ዳግ ፐንገ ትወስዱ
* ውልቃዊ ደገፍ ትረኽቡ
* ደገፍ ንመነባብሮ
* ክቫሊፊሰሪንግስ ፕሮግራም
* መሰጋገሪ ደገፍ
* መልዕሎ ሕማም ክፍሊት
* ኢንትሮዳክሺን ደገፍ 

Aktiv På Dagtid
ምንቃስቃስ፣ ኣካላዊ ምንቅስቃስ፣ ምዝናይ 

ብምኽኒያት ጥዕና ክትሰርሕ ዘይትኸል፣ መልዕሎ 
ሕማም ወይ ዲማ
ስራሕ ኣልቦ ዝኮንካ  

                                                                                                    

 
 

ንተወሳኺብ ሓበሬታ ንምርካብ  
Aust-Agder ናይ ኣካላዊ ንጥፈታት ከባቢ

370 60 800  
aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no 

NAV እማኻሪኻ ምጥቃም

www.aktivpadagtid.no/nav

 
  

Sør Amfi (Myra) 2ይ ደርቢ  
ኣጎልጉሎት ጊዜ   ካብ ሶኑይ ክሳብ ዓርቢ 08:00- 15:00

www.aktivpadagtid.no 

GRIMSTAD
KOMMUNE

A R E N DA L
KOMMUNE

LILLESAND
KOMMUNE

RISØR 
KOMMUNE

 1-2-3 
 1) www.aktivpadagtid.no 
 

 2) ብዛዕባካ መሊአካ ተመዝገብ 
(ምስ NAV ኣማኻሪኻ ተዛረብ) 

 3) ኣብ ጊዜና ተረከብ

ሓገዝ ንምትብባዕ አንት ደሊኻ፣ ኒሕና ሚስ Frisklivssentralene 
ብሓባር ስለንሰሪሕ 

ንሳቶም ከተባቡዕኻ አኸሉ አዮም። ብኣካላዊ ምንቅስቃስን ጥዕናዊ 
ኣበላልዓን ወይዲማ

ኣጣቃቅማ ሺጋራ ምትካኽ፣ ብዛዕብኡ ዝምልከት ኣብ ናይ kommune 
ኢንተነት ገጽ አቶ

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

Risør: 945 08 396

 ናይ ኣባልነት NAV ንዝሽፍነልኩም

 1-2-3 
 1) አቶ ብ
 

  2) መጀመሪያ deltager ፣ 
ድሕሪኡ ኣብ ny deltager ጠዉቅ

  3) ንክትምዝገብ አቲ ፋይል ምላአ


