
ናይ 2023 ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ  

ናይ ሳንድፍዩር ኮሙና ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ  
  

ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ ኣብ ሞንጎ ናይ ውልቂ ትካላት፣ ሳንደፍዩር ኮሙናን ናቭን ብምትሕብባር ዝስራሕ እዩ። እዚ መስርሕ 
ካብ ትሑት ቁጠባዊ እቶት ዘለዎም ስድራቤታት ንዝመጹ ቆልዑትን መናእሰይን ኣብ ባህላዊን ግዜ-ዕረፍቲን ንጥፈታት 
ንኽሳተፉ ዝበለጸ ዕድል ክፈጥረሎም ዘውሕስ እዩ። 

 

ኣብ 2023 ዲጂታላዊ ምግባር ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ  
ድሕሪ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2021 ኣብ ጉዳይ 065/21 ፖለቲካዊ ውሳኔ ምሕላፍ፣ ንካርዲ ግዜ ዕረፍቲ ሕጂ ዲጂታላዊ 
መፍትሒ ተገይሩሉ ኣሎ። ብታማሳሳሊ ኣብዚ ውሳኔ እዚ ቅድም ክብል ኦፕለቨልሰ-ኮርት ይባሃል ዝነበረ ዓይነት ካርዲ፣ 
ሕጂ ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ ክባሃል ተወሲኑ እዩ።   

ካብ ጥሪ 2023 ጀሚሩ ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ ዲጂታላዊ ክኸውን ተገይሩ እዩ።  

እዚ ዕድል እዚ ዝምልከቶም 
እዚ ካርዲ’ዚ ዕድሚኦም ካብ 2 ስጋብ 18 ዓመት ንዝኾኖም ቆልዑትን መናእሰይን ዝዕደል እዩ። ሳንደፍዩር ኮሙና ኣብ 
2023 ን 600 ቆልዑን መናእሰይን ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ ዓዲሉ እዩ፣ እቲ ኣታዓዳድላ’ውን ሓንቲ ካርዲ ንሓደ ቆልዓ ወይ 
መንእሰይ ሕሳብ እዩ። ንሓደ ስድራቤት ክንደይ ካርዲ ከምዝዋሃቦ ገምጋም ክግበረሉ እዩ፤ ብዝኾነ ግን ቡዙሓት ቆልዑት 
ዘለወን ስድራ ቤታት ቡዙሕ ካርዲ ክዕደለን እዩ።  

 

ብኸመይ ተምልክቱ  
ካርዲ ናይ ምርካብ ጠለብ/መመልከቲ ናብ ናቭ እዩ ክቐርብ ዘለዎ። ናይ መመልከቲ ቅጥዒ ኣብዚ ታሕቲ ኣለኩም። እቲ 
ቅጥዒ ከተሕትምዎ/ከተጽሕፍዎ፣ ክትመልእዎን ብድሕሪኡ ኻዓ ምስ ዶክመንትት ኣታሓሒዝኩም ናብ ናቭ ቤት 

ጽሕፈት ከተቕርብዎ ኣለኩም። ምስ ዶክመንታት ዘይተታሓሓዘ ጠለብ/መመልከቲ ኣይራኣይን።  (እቶታትን ወፃኢታትን 

ብዶክመንት መልክዕ ክቐርቡ ኣለዎም) ።  
 

ናይ ናቭ-ሳንደፍዩር ናይ ምብጻህ ኣድራሻ እዚ እዩ፦ Thor Dahls gate 1/5, 3210 Sandefjord. 
ቅጥዒ ጠለብ/መመልከቲ ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ እዛ ቀጺላ ዘላ ሊንክ እያ፦ 

Søknadsskjema fritidskortet 2023  

ናይ ኣታዓዳድላ ረቛሒታት  

እዚ ካርዲ ንምዕዳል ካብ ናይ ስድራቤታት ቁጠባዊ ኩነታት ብተወሳኺ ካልኦት ዝተፋላለዩ ማሕበራዊ ኩነታት እውን 
ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እቲ ካርዲ ብመሰረት ክልቲኡ ቁጠባዊን ማህበራዊን ገምጋም እዩ ዝዕደል። እቲ 
ጠለብ/መመልከቲ ዝቕበልን ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ ዝዕድልን ቤት ጽሕፈት ናቭ፣ ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ ነርሲ፣ ቤት 
ትምህርቲ፣ ቤት ትምህርቲ ህጻናትን ግልጋሎት ድሕነት ህጻናትን (ባርነ-ቫርን) ብምትሕብባር እዩ። እታ ሓንሳብ 
ዝታዓደለት ካርዲ ነቲ ዝታዓደለትላ ዓመተ-ምህረት ዓውደ-ኣዋርሕ ጥራሕ እያ ተገልግል።  

ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ ምስረኸብኩም:- 

ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ ምስረኸብኩም ብኢንተርኔት ኣብ sandefjord.friskus.no  ኣቲኹም ፕሮፋይል (profil) 
ክትከፍቱ ኣለኩም።  ኣብዚ ኣቲኹም ኢኹም መአንገዲ ቲኬት፣ ዕድል ቅናስ/ናጻ ክፍሊት፣ ክፍሊት ኣባልነትን 
ዝኣምሰሉን ትረኽቡ።  
 

ካብ ካርዲ ምርካብ ጀሚሩ ስጋብ እቲ ካርዲ ዝሰርሕ ኣስታት ሓደ ሰሙን ክወስድ ይኽእል’ዩ።  

ምስ ካርድኹም ብዝተዛመደ ሕቶ ኣለኩምዶ? ወይካዓ ገለ ሓገዝ የድልየኩምዶ?  

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/kultur-idrett-og-fritid/kif-dokumenter/tilskudd-og-stotteordninger/fritidskortet/soknadsskjema-fritidskort-2022-.pdf


በዚ ኣድራሻ ጌርኩም ወይ ኣብዚ ጠዊቕኩም fritidskort@sandefjord.kommune.no ጻሓፉልና፤ ኣብቲ ገጽ 

ብየማን ብዘሎ ምልክት መራኸቢ ጠውቑ።  

ትሕዝቶ 
ብዛዕባ ዕደላ ካርዲ ሓበሬታ፣ ነናብ ሕድሕድ ሕሳብ እቲ ካርዲ-ግዜ-ዕረፍቲ ክዋሃብ’ዩ፤ እቲ ዝዋሃብ ሓበሬታ’ውን ከከም 
ናይ ተጠቀምቲ ዕድመን ዝደልይዎ ዓይነት ንጥፈታትን ዝፋላለ እዩ።  

ትሕዝቶ 2023  

ኣብ ያርትነስ ኩልቱር-ሁስ ንቺነማን (ሲኒማን) ባህላዊ ንጥፈታትን (ኩልቱር-ኦፕሌቨልሰርን) ዝኾኑ ትኬታት ምስ 
ኩነታት ሕድሕድ ተጠቀምቲ ዝሳማምዑ እዮም።   

10 ምብጻሓት ናብ ቡጎርድስ-ፓርከን ሚኒ-ጎልፍ። ንሓደ ተጠቃማይ ሓደ ናይ ትኬት ክሊፕ። 

ብተወሳኺ እቲ ካርዲ ዝሽፍኖ፦  

- ኣብ ሓደ ማሕበር ወይ ኣብ ሓደ ናይ ንጥፈት (ትረኒንግ) ማእከል ናይ ኣባልነትን ናይ ንጥፈታትን ክፍሊት  

- በቲ ማሕበር ኣቢልካ ኣብ ዋንጫታት ካልኦት ምድላዋትን ንምስታፍ 
- ነቲ ንጥፈት ዘገልግሉ ዕጥቂታትን ኣቑሑታትን  

ጋንታታት፣ ማሕበራትን፣ ካልኦት ግልጋሎት ዋሃብቲን 

ናይ ኮሙና ሓገዝ ዝረኽቡ ጋንታታትን ማሕበራትን መስርሕ ናይዚ ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ ከኽብሩ ጉቡእ ኣለዎም። ካልኦት ኣብዚ 
መስርሕ ክሳተፉ ዝደልዩ ተዋሳእቲ እቲ ዝደልዩዎ ዓይነት ዕድል ባዕሎም ከንጽሩ ኣለዎም።   

ሓደ ሰብ ጋንትኡን ወይ ማሕበሩን ኣብ ሳንደፍዩር-ፍሪስኩስ የመዝግብ። እቲ መመዝገቢ ሊንክ እውን ዝስዕብ ሊንክ 
እዩ።  

መመዝገቢ ገጽ ኢንተርኔት፦  sandefjord.friskus.com 

ዕላዊ ዘይምዃንን ሕጊ ታዓቅቦ ውልቃዊ ሓበሬታን  
እቲ ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ ባዓል ዋንኡ መን ምዃኑን ውልቃዊ ሓበሬትኡውን ንኻሊእ ወገን ዕላዊ ኣይግበርን። ምስኡውን 
እቲ ኮሙና ኣዝዩ ቢሮክራስያዊን ንምምሕዳሩ ኣሸጋሪ ዝኾነን መስርሕ ክሃንጽ ኣይደልን።  

ጥራሕ ናቭ እዩ ብዛዕባ ተጠቀምቲ ናይቲ ካርዲ ኣፍልጦ ዘለዎ። ጋንታትታትን ማሕበራትን፣ ሰራሕተኛታት ቲኬትን 
ካልኦት ምስቶም ተጠቀምቲ ሓቢሮም ዝመጹ ሰባትን ብሓልዮትን ብኽብሪን ክታኣናገዱ እዩ ትጽቢት ዝግበር።  

ተጠቀምቲ እቲ ካርዲ ንምዝገባ ኣባልነት ጋንታ ወይ ማሕበር ክጥቀምሉ እንከለዉ፣ ብቲ ልሙድ መንገዲ ዕቀባ ሓበሬታ 
እዩ ዝኸውን፣ ግን ካዓ ንኣብነት ከም ላዕለዎት ሓለፍቲ ወይ ክፍሊት ተቐበልቲ ዝኣምሰሉ ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት እቲ 
ካርዲ ናይ መን ምዃኑ ይፈልጡ እዮም።  

ምሕደራ መስርሕ  
ብትኽክል ሰብ ዋና እቲ ካርዲ መን ምዃኖም ኣፍልጦ ዘለዎ ናቭ እዩ። ናይ ናቭ-ሳንደፍዩር ናይ ምብጻህ ኣድራሻ እዚ 

እዩ፦ Thor Dahls gate 1/5, 3210 Sandefjord. 

ምስ ግልጋሎት ዋሃብቲ፣ ጉዳይ ሓገዝ ክፍሊት-ኣባልነት ወይ ተማሳሰልቲ ጉዳያት ዝግበር ረኽቢ ዝሳለጥ ብፍሪስኩስ 

(Friskus) ኣቢሉ እዩ።  

ውሽጣዊ ትሕዝቶ ናይቲ ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ ዝካታተሎ ኣብ ሳንደፍዩር ዘሎ ኩልቱር-ሴክስዮን እዩ።  

 

 

mailto:fritidskort@sandefjord.kommune.no
https://sandefjord.friskus.com/

	ናይ 2023 ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ
	ናይ ሳንድፍዩር ኮሙና ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ
	ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ ኣብ ሞንጎ ናይ ውልቂ ትካላት፣ ሳንደፍዩር ኮሙናን ናቭን ብምትሕብባር ዝስራሕ እዩ። እዚ መስርሕ ካብ ትሑት ቁጠባዊ እቶት ዘለዎም ስድራቤታት ንዝመጹ ቆልዑትን መናእሰይን ኣብ ባህላዊን ግዜ-ዕረፍቲን ንጥፈታት ንኽሳተፉ ዝበለጸ ዕድል ክፈጥረሎም ዘውሕስ እዩ።
	ኣብ 2023 ዲጂታላዊ ምግባር ካርዲ ግዜ ዕረፍቲ
	እዚ ዕድል እዚ ዝምልከቶም
	ትሕዝቶ
	ዕላዊ ዘይምዃንን ሕጊ ታዓቅቦ ውልቃዊ ሓበሬታን
	ምሕደራ መስርሕ


