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ارت اوقات فرا  
ً
ی است که قبال ت نامیده غارت مضاعف اوقات فرا  و تغصندوق اوقات فراغت جایگر برای چ

ق شرکت در فّعالیّ دف این صندوق . شدم ان و جوانان از طر ود مه  یل این است که  ای اوقات فراغت س ت 

سلط و  ان  .مشارکت در جامعه را داشته باشندام  

ان، نوجوانان و جوانان  ،گروه مورد ود ای او  19تا  6نظر  ند که به دالیل مختلف در فّعالّیت  س غت راات فقساله 

م شرکت ن کنند
ّ
ی منظ ادی داشته باشد، اّما . فت  می تواند به مسائل ما این عدم شرکت میتواند دالیل ز

ً
عمدتا

وط باشد انوادهخ .مر  

 

 این شامل حال چه ک می شود؟

ان، نوجوانان و جوانان  _ ر نیمه سال رما فقط برای یک فّعالّیت به . سال 19تا  6ود  کرن  2000 حداک تا فرد در 

. کمک میکنیم  

رداری آرندال باشدمحّل سآدرس _  .ونت متقا باید در ش  

ی  که شامل این کمک می شود یک فّعالّیتفّعالیّ _  .طول بکشده فت 10که حداقل  است فت  

 

 این رو است که شما درخواست می کنید

رداختبمیتوانید  ای شرکت د رای باز نه  ت نام یا م. یددرخواست بد غتراات فقاو  ر یک فّعالّیتز ی توانید قبل از ث

افت کرد ی که فاکتور در یدید برای ه ازما . کمک درخواست بد  

  .دید یفرم درخواست ما درخواست م قشما از طر 

د. کمک به ورود           شما باید با MinID یا BankID  وارد شو

دوره  یتوانند خودشان برا یاند م دهیرس یسال 18ه سن که ب یجوانا(. سن داشته باشد شب ایسال  18 دیبا متقا

)درخواست اقدام کنند  

شودما در اوائل ماه اوت صفحه  .باز م  

 

ه به کمک نیازمندید؟ آیا برای وسائل ات یا مسابقات و غ ، تج  

یم گرفت ید و ما با شما تماس خوا .یک ایمیل برای ما بفرس  

 


