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مدارس و المجاالت الترفيهية في ريکيافيک

اجزاء٥ • مقاطعة ريکيافيک تنقسم علی
•
•
•
•

Tjörnin www.tjornin.is  مرکز النشاطات، وسط المدينة و هليذار،• غرب المدينة
Laugardalur, Háaleiti og Bústaðir: Frístundamiðstöðin Kringlumýri www.kringlumyri.is
Breiðholt: Frístundamiðstöðin Miðberg www.midberg.is
Grafarvogur: Frístundamiðstöðin Gufunesbær www.gufunes.is
Árbær, Grafarholt og Úlfarásdalur: Frístundamiðstöðin Ársel www.arsel.is
.• مراکز النشاطات يديروا بيوت النشاطات بعد الدوام المدرسي و مراکز الشؤون اإلجتماعية عن طريق بلدية ريکيافيک

المنازل الترفیهیة

• منزل الترفيهي مخصص لالطفال الذين يتراوح اعمارهم بين ٩ -٦سنوات (-١الصف )٤
• االطفال يکونوا صداقات ،يعززوا من مهاراتهم اإلجتماعية ،يتعلموا االيسلندية و يتعلموا من خالل اللعب.
• المنازل الترفيهية مفتوحة في ايام الدوام الولياء االمور ولکن مغلقة في العطلة الشتوية .
• المنزل الترفيهي يقدم االوقات الترفيهية خالل فصل الصيف.
• کافة المعلومات متوفرة فيhttp://reykjavik.is/fristundaheimili .

مرکز الشؤون اإلجتماعیة
• مراکز الشؤون اإلجتماعية مخصص لالطفال المتراوح عمرهم  ١٦-١٠سنة.
• هنالک مفتوح  ٢-١ايام في اسبوع ل  ١٢-١٠سنة.
• وهو مفتوح  3-2في األسبوع مساءا ل  16-13سنة  ،بعض األماكن مفتوحة أيضا خالل النهار.
• يتم التركيز على العمل الوقائي  ،واحترام او تقوية الذات  ،ووقت الفراغ البناء.
• التعامل على العمل في النادي  ،والعمل الجماعي المحدد  ،واالعمل المفتوح والواجبات المؤقتة.
• يتم العمل على إيديولوجية ديمقراطية الشباب.
• يمکن إيجاد جميع المعلومات المتاحة فيhttp://reykjavik.is/felagsmidstodvar

اهمیة العمل الوقائي
العوامل الوقائية للوقاية
العالقات مع
الوالدين
الحنان
والدفء
من
الوالدين

الصداقات

األنشطة الترفيهية
المنظمة
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النموذج االيسلندي
• منذ عام  ،2000تم التركيز على العمل
للتصدي للتطورات الغير المرغوبة في
مخاطرتصرفات المراهقين والمشروبات
الكحولية.
• المسؤولية األبوية لآلباء والمدارس والمهنيين
في األوقات الترفيهية واألطراف األخرى
المشاركة في تربية األطفال
• التركيز القوي في السنوات األخيرة على منع
السلوك الخطر من خالل التعليم المستهدف ،
وتعزيز هوية الشباب وتماسك الوالدين

اوقات األطفال في الهواء الطلق في أيسلندا
• اطفال في سن ال ١٢و اصغر ال يمکن ان يکونوا في االماکن العامة بعد الساعة الثامنة
مساءا  ،ما لم يکونوا برفقة بالغ من العمر اي هو يکون ١٨سنة او اکثر.
• يجب أال يكون األطفال من سن ١٣إلى ١٦سنة في االماکن العامة بعد الساعة ١٠مساء ما
لم يكونوا في رحلة عودة من مدرسة معتمدة أو اجتماع رياضي أو اجتماع للشباب.
• خالل الفترة من 1مايو إلى 1ايلول ،سبتمبر  ،يتم تمديد بقاء الطفل خارج البيت لمدة
ساعتين.

بطاقة ممارسة الهوايات
• موقع الترفيه علی االنترنيت www.fristund.is
بطاقة ممارسة الهوايات في ريکيافيک

• الهدف والغرض من مساندة ممارسة الهوايات هو أن جميع األطفال والشباب يمكنهم المشاركة في األنشطة
الترفيهية البناءة بغض النظر عن ظروفهم االقتصادية أو االجتماعية.
• المنحة او المساندة هي ٥٠٠٠٠كرونة .لكل طفل في السنة لكل طفل ١٨-٦سنة مقيم في ريكيافيك.
• ال توجد مدفوعات او منحات مباشرة ألولياء األمور  ،ولكن لديهم الحق في تخصيص مبلغ محدد باسم طفلهم
من أجل دعم رسوم المشاركة والتمرين.

• يتم ترتيب بطاقة ممارسة الهوايات في صفحة ريکيافيک اإللكترونية أو من خالل نظام تسجيل النوادي
الرياضية.

