Hamburger Sportjugend

und
…u
nd los!
Kids in die Clubs
Sporun ҫocuklar iҫin önemli olduğunu herkes biliyor
Kulüp sporu ҫok daha önemlidir ҫünkü,ҫocuklarin bir düzenlilik ve profesyonel
egetim almasini sağlar.Ҫocuklar sadece adalet öğrenmiyorlar anyni zamanda
spor yarişmalararina katilabilir, arti zamanda birҫok yeni deneyimler ve arkadaşlar
kazaniyorlar.
Spor dali hic önemli degil, іster futbol topu karsilikli oynuyorlar, satranҫda diğer
krali fethetmek yada judoda diger arkadasini omuz üzerinde atmak.
Hamburg spor kulüpleri hemen her türlü spor sunuyor. Ve kesinlikle sizin
ҫocuğunuz iҫin de uygun spor vardir.

Ve spor ҫocuklar iҫin önemli oldugundan, Hamburger Sportjugend kulüpleri
aidatlari ödemekte zorluk ceken ailelere destek oluyor. Aileler aidat göze
alamadan yani, bir aylik ücreti olmadan cocuklari ve genҫleri (18 yasa kadar)
spora kazandirmak istiyor. Bu bağişlar Hamburger Abendblatt gazetesi “ҫocuklar
ҫocuklara destek e.V.” (“Kinder helfen Kindern e.v.”) ve Hamburg kamu
fonlarindan finanse edilebiliyor.
Biz bütün ҫocuklarin ve genҫlerin bir kulüpte spor yapmalarini istiyoruz.

Hamburg´da 200.000 genҫ bir spor kulübünde spor yapiyor.
Ҫocuğunuzun eksik olmamalidir. Ama biz ayni zamanda biliyoruzki her aile bu
aidatlari ödüyemiyor. Hamburger Sportjugend bir ҫözüm sunuyor.
Başlayalim! Ҫocuk kulüpleri projeleri.

Nasil olacak ?
Hadi ҫocuklar spor kulüplerine projeye katilan kulüplerinin bir listesi var
(www.kids-in-die-clubs.de). O listede bu konuyla iligili bir sorumlu kişi var. O kişi
her türlü sorulari cevabliya bilecek ve ayrica size her türlü destek verilebilecek.
Ayrica hizli bir şekilde ҫocuğunuz yardim hakkina sahipmi diye söyleyebilecek.
Bu örnekte aşağıdaki durumlar için geçerlidir
- İşsizlik Parası II aliyorsaniz (Arbeitslosengeld II)
- İltica başvurusunda bulunanlar, yardım alanlar (Asylbewerberleistung)
- Çocuk parası ya da konut yardimina hakkınız varsa (Kinderzuschlag/Wohngeld)
- belirli bir gelir sınırının altında olanlara.
Katılan spor kulüplerine doğrudan "Kids in die Clubs" katılım için
basvurulabilirsiniz.
Haydi sizde katilin.Ücretsiz üye olun. Antiramana gidin ve takimin bir paracasi
olun.

Daha fazla bilgi istiyorzaniz?
Doğrudan Hamburger Sportjugend telefon numarasi arayin
(419 08 123) veya seҫtiğiniz takimin telefonu listeden
arayin.
Yada Internetden bilgi bulun:
www.kids-in-die-clubs.de
Hamburger Sportjugend
Schäferkampsallee 1  20357 Hamburg
Tel. 040 / 419 08 123
E-Mail: info@hamburger-sportjugend.de

mit freundlicher Unterstützung von:
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