
 

Skoljoggen روی مکتب) (پیاده 
 

، کالنترین رویداد سپورتی تفریحی در سویدن برای اطفال و نوجوانان اشتراک Skoljoggenطفل و نوجوان در  500,000ھر سالھ حدود 
شود کھ ھمھ شود و متعلمین دوره کودکستان تا لیسھ را شامل می در ھر خزان در مکاتب سرتاسر کشور برگزار می  Skoljoggenکنند. می 

روی کنند یا با ویلچیر اشتراک نمایند.  کنند، اعم از اینکھ تصمیم بگیرند بدوند، تند راه بروند، پیادهآنھا بنا بھ شرایط خودشان اشتراک می 
Skoljoggen دھنده شادی حاصل از فعال بودن است!بلکھ نشان مسابقھ نیست؛ 

 

Skolidrottsförbundet  (انجمن سپورت مکاتب سویدن) 
 

Skolidrottsförbundet  ترتیب برگزاریSkoljoggen  دھند.  دھد اگرچی خود مکاتب این فعالیت را انجام می را می
Skolidroidtsförbundet  تواند در کند. انجمن سپورتی مکتب می ھای سپورتی مکاتب سویدن و اعضای آن را سازماندھی می انجمن

ھا اشتراک نماید. انجمن تواند در این فعالیت ی ھای در دسترس و منظم را ارائھ دھد و ھرکسی مخواھد فعالیتمکتبی تشکیل شود کھ می 
شود. انجمن ورزشی فعال مکتب، ھمکاری، فعالیت بدنی و سپورتی مکتب ذریعھ اطفال و نوجوانان با کمک یک فرد کالنسال اداره می 

 عضو انجمن دارد.  1,000بیشتر از  Skolidrottsförbundetکند. سپورت را با مشارکت اطفال بر بنیاد شرایط خودشان فراھم می 
 

 Springslanten (کمک داوطلبانھ) 
 

شود. در  آوری می ") از اشتراک کنندگان، پرسونل مکتب و والدین جمع Springslaten، کمک داوطلبانھ ("Skoljoggenدر جریان 
ان بدون سرحد اھدا خواھد  بھ دست خواھد آمد بھ سازمان غیرانتفاعی دلقک Springslanten، پولی کھ از 2021- 2017ھای جریان سال 

 شد. 
ھر سال،   کنند، فعالیت دارند. دلقکان بدون سرحد برای گسترش خنده، امید و تحقق رؤیاھای اطفالی کھ در شرایط بسیار دشوار زندگی می 

زندگی در آنجا دشوار است  ھایی در دنیا کھ  ھای مسلکی و باتجربھ، ھنرمندان سیرکس و نوازندگان را بھ مکان دلقکان بدون سرحد دلقک 
فرستد تا باعث تقویت روحیھ و افزایش اعتماد بھ نفس اطفال و نوجوانانی شوند کھ بیشترین ضرورت را بھ حمایت دارند. ھنرمندان  می 

برای کسب   اند.تا کنون با بیشتر از یک و نیم میلیون طفل در سراسر مالقات کرده و آنھا را خندانده  1996دلقکان بدون سرحد از سال  
 international.org-http://www.cwb المللی دلقکان بدون سرحد، لطفاً بھ آدرس زیر بروید:ھای بینمعلومات بیشتر در مورد فعالیت 

 

 Springslantenھای آوری کمکجمع
 

 کند بھ حسابات زیر واریز کند:آوری می جمع  Springslantenتواند پولی را کھ از صنف/مکتب شما می 
 

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

 
 واریز خواھد شد.   Skoljoggenحساب  90این پول مستقیماً بھ   

Skoljoggen  کننده بنویسید.عنوان ارسال را بھ  نام مکتبعنوان گیرنده و  را بھ 
 

 از کمکتان بسیار تشکری میکنیم! 
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