
 

 

Skoljoggen لمدرسیة)(الھرولة ا 
 

(الھرولة المدرسیة)، وھو أكبر حدث ترفیھي في السوید لألطفال   Skoljoggenطفل وشاب في  500,000 في كل عام یشارك حوالي
كل خریف في المدارس في جمیع أنحاء البالد ویشترك فیھ الطالب والطالبات من صفوف ما قبل  Skoljoggenوالشباب. ویقام حدث 

المدرسة حتى الصف الثالث الثانوي، ویشارك كل حسب ظروفھ، فیختار المشارك بین الجري أو الھرولة أو المشي أو المشاركة بكرسي  
 الفرح بكونك نشط!لیس سباقاً؛ ولكنھ مظھر من مظاھر  Skoljoggenمتحرك. وحدث 

 

Skolidrottsförbundet  (اتحاد الریاضة المدرسي السویدي) 
 

(الھرولة المدرسیة)، على الرغم من أن  Skoljoggen(اتحاد الریاضة المدرسي السویدي) حدث   Skolidrottsförbundetیرتب
(اتحاد الریاضة المدرسي السویدي) اتحادات الریاضة المدرسیة في  Skolidrottsförbundetالمدارس نفسھا ھي التي تنفذ النشاط. وینظم 

نتظمة یمكن للجمیع السوید وأعضائھا. ویمكن إنشاء اتحاد ریاضة مدرسي في المدرسة التي ترغب في تقدیم أنشطة متاحة بسھولة وم
المشاركة فیھا. ویدیر األطفال والشباب مساعدة شخص بالغ اتحاد الریاضة المدرسي. وینشئ اتحاد الریاضة المدرسي النشط زمالة ونشاط 

 اتحاد عضو.  1,000أكثر من  Skolidrottsförbundetویضم بدني وتمرین، مع المشاركة حسب الظروف الخاصة لألطفال. 
 

Springslanten (تبرع طوعي) 
 

") من المشاركین وھیئة التدریس وأولیاء األمور. Springslanten(الھرولة المدرسیة)، یتم جمع تبرع طوعي ("  Skoljoggenخالل 
إلى منظمة غیر حكومیة غیر ھادفة للربح  Springslanten، یتم التبرع باألموال التي یتم جمعھا من 2021-2017وخالل الفترة 
 . )Clowns Without Border( حدود" "مھرجون بال 

تعمل منظمة "مھرجون بال حدود" على نشر الضحك واألمل واألحالم بین األطفال الذین یعیشون في ظروف صعبة للغایة. وفي كل عام، 
ترسل منظمة مھرجون بال حدود مھرجین وفنانین سیرك وموسیقیین محترفین ومحنكین إلى األماكن التي تعاني من حیاة صعبة في العالم، من 

، التقى 1996معنویة وتعزیز احترام الذات بین األطفال والشباب الذین ھم في أمس الحاجة إلى الدعم. ومنذ بدایة عام أجل رفع الروح ال
فنانون من منظمة "مھرجون بال حدود" بأكثر من ملیون ونصف طفل في جمیع أنحاء العالم. لمعرفة المزید عن األنشطة الدولیة لمنظمة  

 international.org-http://www.cwbة: "مھرجون بال حدود"، یرجى زیار

 Springslantenجمع تبرعات 
 (التبرع الطوعي) للحسابات التالیة:   Springslantenیمكن لصفك/مدرستك التبرع األموال التي جمعتھا من 

Plusgiro: 901126-3 
Bankgiro: 901-126-3 
Swish: 123-9011263 

 لمدرسیة). (الھرولة ا Skoljoggenالخاص بحدث   90سیتم إیداع األموال في حساب 

 . كراسل  اسم المدرسةكمستلم و Skoljoggenاكتب 

 شكًرا جزیالً لمشاركتك! 

http://www.cwb-international.org/

