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 ١٩ا  

  
  

  
ن أل إل و إ اطت  وادٍ ء وم نٍ ن اء ٶون رض اطل ودة افّ ٶن
  ن وی رو اطل و وی اد ا .دءاً ناوإدارة ادإ و،ارار

 ل وإنطة ا  ص أھر اء ھم أءٌ ھم ارءا  بل، وطا رو ن ةا  رطوا أن
  . طً ادا رو اطل ووا زءاً 

  
دم ارةاوا!  

  
  
  

 ٢٠ا  
  

ءا) لطض اٶون ر وطاFUB(  
فھ      22 05 90 70 

  Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo    اوان اردي
      Schweigaards gate 15 B, 0191 Osloوان ازرات

رود ارا    post@fubhg.no  
   www@fubhg.noوان و ارت

 
 Berit Roald /NTB scanpixروادا ا :رت       ور

 Istockphoto: اووو ١٢و ٨، ٦ات    
 Tankك       م

  
  
  
       

Merknad [G1]: Skal det være @ her 
etter «www», eller skal det være 
punktum? 
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 ١٦ا  
  

  ھذا م اور  د رد
د أت د رد  آء  ٶون رض اطل  اد. ام ا ھو  آء أطل رض اطل 

)BAFU راك دوم ا .(BAFU:ل اا  ر او ،دا  راراتذ اإ    
 ن اون  رض اطل .1
 )BAFU آء أطل رض اطل ( .2
3. ر اددارياوطٶون اOppvekstdirektøren  
 Oppvekststyretٶون اطو  اد ادارة س  .4

  
ت  ن ل. ا ذات اط ادار ُ ف  وع ات  ا و اوت  ُ أي وی ن ھذە

 ُو   را ا .وطٶون ا دارير ادادا  وطٶون ا دارةس ا ل ن  ت  أو
 .دس إدارة ا  

 ر ا ن  اء ا إردً د   ًد رد أن ل ط إطق أو ا ّوذجن ھذا ا
  .دوإدارة ا  

  
  د ات؟ورة  ُيّ 
روك ل  أن ت  .ن ال أٌر د ات ا ھو ط ال أن  ُر دداً ورة ن اروب  و ُيّ 

 ت إد ا  دة. ھذاد زال  وھ ا ا  لن أ ،دا/دس إدارة ا تد ا ل أو 
 تدن ا ددا  وم ا د أنع وارة او د ار ًد رةداً ، وھذە و  ون .رور رو

 إن ًر وادو أ ا  تا أر ن إن ا  دو رذ. ا  
  

 ١٧ا  
  

دام اظا  
 أ م داظ داد وم   ر ء ط ءا  وم أن ن ا  ، ندونو ًراطرو . 

  ا:ظم ادا   اواا ل اراح ن أن ل
 ارض•
 اء•
•ت اا 
 أوب دون ار ر و ا و•
 اع اوي•
  ات•
 ازا واب•
• ّدتق ا 
 )ظر ً وت ن وت ال ( ل ال •
•دام اظا  رات راءإ 
 الّ •

  
 ١٨ا  

  
 ُ ذا"ود"؟وا   

  
 ّدل اطض ار  لطء اآ ء اا  م أن  وا  ٍد   ًزا ون واء وأنً .

ب أن ل  اء اذن م أط ذھون إ رو أطل ن دود اد، وذا  أن  ون  أ دئ 
ءاذا اب رح ودر ان، ذات  ك.  أن ون ام ا وو ًدئ و  أو 

FUB Oslo إ ام ادFUB ،أن  ن اء  دت اروFUB(   اوط ٶون رض اطل (
  . )FUBٶون رض اطل (ء اوط ا ل ال. ذە اطر  ن اء ا اداداً 
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 ١٤ا  
  

  ون  اء
  

ء ادد أ  
رض اطل ا .وز ار أء ا  وی اد ن ن  اء  ن اء أو ن اون 

م اد ودد رض اطل  . ادت ارة ن ن  ًل د  دة ا أء ب در دد 
 رو  ءا و ورة أنت ادا  أو درل واطد، ا ُ   ءدد ا ون د ً وی إ  .  

  
م اظ  

  ار   أن ون  ھذا ال:ونن 
 رس•
 ب رس•
 أء س ادارة•
 رر•
•طو ا 
 أن دوق•

  
  )FUBاوط ٶون رض اطل (ءات ط 

   ر رھ: أن وال وFUBت ن ـ 
 ا ار د  ارت•
 اوك•
• ا ت اظت آظ و/أو وت ان ا درون نذء ات اظ ل  ل ذويطء ا

ت ا ا. 
•ت اوا دإدارة ا  ءاتوا ا و فت اا  

   
 ١٥ا  

  
  م  اء

 د و وا كـ ھ ن ةFUB  ب ذا :ل ، رو  أن عال إطن أ  ءا
 ھ  ؟راھا ا ّ ء أنن ا   ا شأھم ا ق ن رءن ا ف ؟ ودھم وازن وا

  ول او واوی  رو اطل؟ ذا  او  رو اطل؟
  
 أ ُ  ء؟ا  ل ن   

ن ا زر م أنن ا ون ء اوی  رةا ا رھ دض ال ر ل م وا ،
ا  لطاد، .ا ن ا ظرض ا ل اواا ًّر ونلطض ار:  

 م وت اطل•
 /دد ان•
 دد ارون•
 اٶھت ا دی ان •

  
 إنطل ا ەورة أذل اوان ادة، و و  ولا  د ل ھو دوارد ار او ت
  ر  او  .اوال ذات ا  أً . أداء ن و دةز ن أل اول  ا

 ً ر اا دة ھ ذات  وا طا راو وا طوا زا ا ل ا ،ودورة ا
روا ت وٶھدد وال اطول او ، .لطا م رو ل  ر و  

  ونا  ء أوا  ن بط أن ء اا  ن ّل لأط رو ا ا ا  لر دة أن 
 .  ل  

 Hovedutvalget forا اوط طو) ل ن اط ن طط ات ووام ا دی ن أ  اء 
oppvekst( ل ا دول  ا ا  أن ،د ل س إدارة و/أو ور .ھ    
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 ١١ا  
  

 ر فد؟وا ف  
 دون أنر نذء ا ن  ءآ  ءل إن أ درةم اذوا ز لل ا  رّ أنواو اا :  

• لا سر ذيدا او ك ددا أن  بوأط دا  لطض ان ر ٶولو/أو ا دء
 .  ءإ ط  ش 

أرل دوة   إس أو  رض اطل اد وا  اد دوھم  إ اع وت ول •
 ن رض اطل. اطط ء  أء  ٶو

أو  ء آر وك طع ام  ًد ات   اد ن اد ت  ر ن ارة •
اٶول ن رض اطل  إدارة اد وارس اذي د ل ن ل ادر ورو اطل، وأدو 

دس اوو/أو رعر ا . 
ب أر دد ن ن اء   اء وت ن أل ص ع اأرص  ادام ا•

 اول  ا ا. ا ٶون رض اطل ا، ودد ود ون اع
  

 ١٣ا  
  

  ذا ن رء أن ؟
  

رض رو اطل ذو و . ن ء ن ل إراطم  ٶون ارو أن ھوا  رد اء أن ون
  م طب ورت ول وی رو اطل و. ادّ ارء و رو اطل، وذك ن ل طرح ا و

  
    اوظنررو اطل ا ا صّ طرح

أر وً ھذا ط ا ، ً ن رو اطل ل د وم اء واوظون طرح ا ا صّ 
 .ت اطدی ا  

 ل ازا طل رو اطل إ اد أر و د ق ار أوت آء لوود    إ
ر طع رض أن وي ن ر اء  طوّ اٶن. ھذا ن  أ ًن اواطط او وك ان وادام 

  اطل. 
  

 وا ور ارال اطض اول ر نر   
 وا) رل اا NOU 2012:1 : (لطا وا ور ارنر  م 2013 ول رو

  اطل ا رد:
  

 ُ" أن ا/دء ان ا ن ظر ّو ن ري ّطو  ءا  لطض ار ر
 ا  د  رةٶ رت اھ  كوذ ،د اا ا ا

  رض اطل."
  

اء ن درن  ار ر ن  ن أل إء وت اء  ا ا در أر، وذ ّل زاً ھذا 
  د ث  ارض  اطل.   ظم رض رو اطل  لّ 

  
  نءالطض اٶون ر وطا )FUB م وأنداب دور ا أن ( ل اوت او  

  )  اوی اوطFUB .اوط ٶون رض اطل (اء أت 
ن اروع إ طرح ا اFUB  اوی او  اـ ن ا وان  وی اد  راً 

أن ب دور ادام وأن رض ا  در ام  FUBن ات ورو اطل. ن ـ 
Utdaninngsdirektoratet .  
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 ١١ا  
  

 ر فد؟وا ف  
 دون أنر نذء ا ن  ءآ  ءل إن أ درةم اذوا ز لل ا  رّ أنواو اا :  

• لا سر ذيدا او ك ددا أن  بوأط دا  لطض ان ر ٶولو/أو ا دء
 .  ءإ ط  ش 

أرل دوة   إس أو  رض اطل اد وا  اد دوھم  إ اع وت ول •
 ن رض اطل. اطط ء  أء  ٶو

أو  ء آر وك طع ام  ًد ات   اد ن اد ت  ر ن ارة •
اٶول ن رض اطل  إدارة اد وارس اذي د ل ن ل ادر ورو اطل، وأدو 

دس اوو/أو رعر ا . 
ب أر دد ن ن اء   اء وت ن أل ص ع اأرص  ادام ا•

 اول  ا ا. ا ٶون رض اطل ا، ودد ود ون اع
  

 ١٣ا  
  

  ذا ن رء أن ؟
  

رض رو اطل ذو و . ن ء ن ل إراطم  ٶون ارو أن ھوا  رد اء أن ون
  م طب ورت ول وی رو اطل و. ادّ ارء و رو اطل، وذك ن ل طرح ا و

  
    اوظنررو اطل ا ا صّ طرح

أر وً ھذا ط ا ، ً ن رو اطل ل د وم اء واوظون طرح ا ا صّ 
 .ت اطدی ا  

 ل ازا طل رو اطل إ اد أر و د ق ار أوت آء لوود    إ
ر طع رض أن وي ن ر اء  طوّ اٶن. ھذا ن  أ ًن اواطط او وك ان وادام 

  اطل. 
  

 وا ور ارال اطض اول ر نر   
 وا) رل اا NOU 2012:1 : (لطا وا ور ارنر  م 2013 ول رو

  اطل ا رد:
  

 ُ" أن ا/دء ان ا ن ظر ّو ن ري ّطو  ءا  لطض ار ر
 ا  د  رةٶ رت اھ  كوذ ،د اا ا ا

  رض اطل."
  

اء ن درن  ار ر ن  ن أل إء وت اء  ا ا در أر، وذ ّل زاً ھذا 
  د ث  ارض  اطل.   ظم رض رو اطل  لّ 

  
  نءالطض اٶون ر وطا )FUB م وأنداب دور ا أن ( ل اوت او  

  )  اوی اوطFUB .اوط ٶون رض اطل (اء أت 
ن اروع إ طرح ا اFUB  اوی او  اـ ن ا وان  وی اد  راً 

أن ب دور ادام وأن رض ا  در ام  FUBن ات ورو اطل. ن ـ 
Utdaninngsdirektoratet .  
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 وا ور ارال اطض اول ر نر   
 وا) رل اا NOU 2012:1 : (لطا وا ور ارنر  م 2013 ول رو
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  ـا  ون أن FUB ل ھطا  ون أن رك، و ل ر ا طرز ار ھذە  .
ء اوت ء  رو اطل، وھ ث ن ورزاً ر  ًراً ا أن FUB ا ن ـ 

 .رول اأط   ون دة ول  روا أن دء وإدارة ا  رظن ھذا ا ـا FUB اأھ
.دا  لطض ال رء أطل آ ن ل  

ب رك وم دورو ء ظّ  اد دارة اد وان ان أن ود د ون ن اد داً 
  . لن ا وطرف  

  
  إراط اء

 صّ إن ل  ءراط اإ و  ل ھوطض اوی ردزوا ر د .د ّصون اقّ ا  ولا
 ،روا  لطض ار  لط أ إ  ا  طل، واطا ون رو  لطا رو  ن

 نمط ن  ولل ان أ قا   طت واون ا دارس ا داما ن إ ر واء أا
 ًو دةزا در ء أز ار .لطا رو  ٌرل. ھذا أطا رو ووی و و م ٶداە ھود، و

م ن ل رض و ارض اد اراط اء واھم . إن روز  و ألاء  ت أر ر
ذو أھ، وب  اء أن دوا وم ن أل إل رٶم ھذە ٶون  اد و اطل ھو أرٌ 

         اب. 
  

 ٩ا  
  

   ال؟
  

 درةھلا ء؟ن ا أم دن ا  
 ا ھ  أ ّھمر اس ھو ا ء ر  ءل إن أ درةم اذ ز ، ّھمن ا .ذە   ءھو إ

 ء اا  ون ن أن ھوةا طر .دا  وا دارن اد ت ء إذا درةا ا
 ە أن ذا ،دا ھ ء اا  س. أ ودو طرھذا ا ھ ا ء ا درةا ت ا إذا 

 عد ا بط ن ا ون د ،مء أت او  دإدارة ا ء اإ  دا م نو  ا 
 إن . ونر اطو دب ار ج إ ا رء اا  طء وإدرة ا ّطو رة أھ ،دان ا ر

  ا اق. 
  
 ّ ّب أ إذ .ھ دء وإدارة اا  ن دء واون ام ا و  رأ ءا  حا ا  ط ،

أن و  اد وث ر اء ن م را  .ن ن  إراءات ث ن ء واد ً ب ا ل 
وی رو موا أرطوا و ء أنا   ورأ  ل وأنطا ر طف اا   وا و

ٶون اء اوط اً ددوا ویً ط أطراف اون أن دً  ادن اروي وا. اطل 
 ل اطض اب ر .ءدی ا عدق ا دف ث أن ،واز درات ون طذ ا ن أنطرا  ن

 ال ر ون ن اطرن أن  ،ب  إدارة اد أن طر ا ا   طو اوت.  دّ 
 .ر وەدر وطرف ا إندت او ر رٶ ل إوون ا د ون ا دة دا ُ ذاو

  رام ادل. 
 طرف إن  دد إدارة اا  ءراط ا ا  وطء الاطض اٶون ر ا وا .

 ء ھم أطرافھٶ  ث ،ونون اوا دء وإدارة اا وا  ون وا ھو إد م أنو 
   رت. 

 ر إنلام" ات او"  طرافن ا ونا إ ر إو و ز ھو ّو  رك ور ءدان إ راءإ
، ووا  ًدداً اوت ددق  أن ون رون د وت. دورة و ءات ودق ّ وود ءات دور و

رو اطل. ن  اون ث ل اوت ا او ن إدارة اد إ اء ر س اء و/أو 
 د ل أنل ا  ددارة ا  ً  ً ول وطء اا  ءا  ل إر ل اطض اٶون ر

  ن ول ا  س اوت. أل اذن م أطل  رو اطل، وذك ن 
 ر ن أن ون إن ظم ا ل م ورا    ا  واون وط ص ون ذو دة. 

ل  ن أل ن ارار، ون ن دون د ّٶون رض اطل  اء ا  دورا " ل" دارة اد
 . داٶون اا  

ل وان ن أل أن ن ٶون رض اط اء اوط  إ ھذا ن ام أن ون ھك ط إء ن 
ءا ا .وی اا  و لن إ لطض اٶون ر  
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  ـا  ون أن FUB ل ھطا  ون أن رك، و ل ر ا طرز ار ھذە  .
ء اوت ء  رو اطل، وھ ث ن ورزاً ر  ًراً ا أن FUB ا ن ـ 

 .رول اأط   ون دة ول  روا أن دء وإدارة ا  رظن ھذا ا ـا FUB اأھ
.دا  لطض ال رء أطل آ ن ل  

ب رك وم دورو ء ظّ  اد دارة اد وان ان أن ود د ون ن اد داً 
  . لن ا وطرف  

  
  إراط اء

 صّ إن ل  ءراط اإ و  ل ھوطض اوی ردزوا ر د .د ّصون اقّ ا  ولا
 ،روا  لطض ار  لط أ إ  ا  طل، واطا ون رو  لطا رو  ن

 نمط ن  ولل ان أ قا   طت واون ا دارس ا داما ن إ ر واء أا
 ًو دةزا در ء أز ار .لطا رو  ٌرل. ھذا أطا رو ووی و و م ٶداە ھود، و

م ن ل رض و ارض اد اراط اء واھم . إن روز  و ألاء  ت أر ر
ذو أھ، وب  اء أن دوا وم ن أل إل رٶم ھذە ٶون  اد و اطل ھو أرٌ 

         اب. 
  

 ٩ا  
  

   ال؟
  

 درةھلا ء؟ن ا أم دن ا  
 ا ھ  أ ّھمر اس ھو ا ء ر  ءل إن أ درةم اذ ز ، ّھمن ا .ذە   ءھو إ

 ء اا  ون ن أن ھوةا طر .دا  وا دارن اد ت ء إذا درةا ا
 ە أن ذا ،دا ھ ء اا  س. أ ودو طرھذا ا ھ ا ء ا درةا ت ا إذا 

 عد ا بط ن ا ون د ،مء أت او  دإدارة ا ء اإ  دا م نو  ا 
 إن . ونر اطو دب ار ج إ ا رء اا  طء وإدرة ا ّطو رة أھ ،دان ا ر

  ا اق. 
  
 ّ ّب أ إذ .ھ دء وإدارة اا  ن دء واون ام ا و  رأ ءا  حا ا  ط ،

أن و  اد وث ر اء ن م را  .ن ن  إراءات ث ن ء واد ً ب ا ل 
وی رو موا أرطوا و ء أنا   ورأ  ل وأنطا ر طف اا   وا و

ٶون اء اوط اً ددوا ویً ط أطراف اون أن دً  ادن اروي وا. اطل 
 ل اطض اب ر .ءدی ا عدق ا دف ث أن ،واز درات ون طذ ا ن أنطرا  ن

 ال ر ون ن اطرن أن  ،ب  إدارة اد أن طر ا ا   طو اوت.  دّ 
 .ر وەدر وطرف ا إندت او ر رٶ ل إوون ا د ون ا دة دا ُ ذاو

  رام ادل. 
 طرف إن  دد إدارة اا  ءراط ا ا  وطء الاطض اٶون ر ا وا .

 ء ھم أطرافھٶ  ث ،ونون اوا دء وإدارة اا وا  ون وا ھو إد م أنو 
   رت. 

 ر إنلام" ات او"  طرافن ا ونا إ ر إو و ز ھو ّو  رك ور ءدان إ راءإ
، ووا  ًدداً اوت ددق  أن ون رون د وت. دورة و ءات ودق ّ وود ءات دور و

رو اطل. ن  اون ث ل اوت ا او ن إدارة اد إ اء ر س اء و/أو 
 د ل أنل ا  ددارة ا  ً  ً ول وطء اا  ءا  ل إر ل اطض اٶون ر

  ن ول ا  س اوت. أل اذن م أطل  رو اطل، وذك ن 
 ر ن أن ون إن ظم ا ل م ورا    ا  واون وط ص ون ذو دة. 

ل  ن أل ن ارار، ون ن دون د ّٶون رض اطل  اء ا  دورا " ل" دارة اد
 . داٶون اا  

ل وان ن أل أن ن ٶون رض اط اء اوط  إ ھذا ن ام أن ون ھك ط إء ن 
ءا ا .وی اا  و لن إ لطض اٶون ر  
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  ـا  ون أن FUB ل ھطا  ون أن رك، و ل ر ا طرز ار ھذە  .
ء اوت ء  رو اطل، وھ ث ن ورزاً ر  ًراً ا أن FUB ا ن ـ 

 .رول اأط   ون دة ول  روا أن دء وإدارة ا  رظن ھذا ا ـا FUB اأھ
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ب رك وم دورو ء ظّ  اد دارة اد وان ان أن ود د ون ن اد داً 
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  إراط اء

 صّ إن ل  ءراط اإ و  ل ھوطض اوی ردزوا ر د .د ّصون اقّ ا  ولا
 ،روا  لطض ار  لط أ إ  ا  طل، واطا ون رو  لطا رو  ن

 نمط ن  ولل ان أ قا   طت واون ا دارس ا داما ن إ ر واء أا
 ًو دةزا در ء أز ار .لطا رو  ٌرل. ھذا أطا رو ووی و و م ٶداە ھود، و

م ن ل رض و ارض اد اراط اء واھم . إن روز  و ألاء  ت أر ر
ذو أھ، وب  اء أن دوا وم ن أل إل رٶم ھذە ٶون  اد و اطل ھو أرٌ 

         اب. 
  

 ٩ا  
  

   ال؟
  

 درةھلا ء؟ن ا أم دن ا  
 ا ھ  أ ّھمر اس ھو ا ء ر  ءل إن أ درةم اذ ز ، ّھمن ا .ذە   ءھو إ

 ء اا  ون ن أن ھوةا طر .دا  وا دارن اد ت ء إذا درةا ا
 ە أن ذا ،دا ھ ء اا  س. أ ودو طرھذا ا ھ ا ء ا درةا ت ا إذا 

 عد ا بط ن ا ون د ،مء أت او  دإدارة ا ء اإ  دا م نو  ا 
 إن . ونر اطو دب ار ج إ ا رء اا  طء وإدرة ا ّطو رة أھ ،دان ا ر

  ا اق. 
  
 ّ ّب أ إذ .ھ دء وإدارة اا  ن دء واون ام ا و  رأ ءا  حا ا  ط ،

أن و  اد وث ر اء ن م را  .ن ن  إراءات ث ن ء واد ً ب ا ل 
وی رو موا أرطوا و ء أنا   ورأ  ل وأنطا ر طف اا   وا و

ٶون اء اوط اً ددوا ویً ط أطراف اون أن دً  ادن اروي وا. اطل 
 ل اطض اب ر .ءدی ا عدق ا دف ث أن ،واز درات ون طذ ا ن أنطرا  ن

 ال ر ون ن اطرن أن  ،ب  إدارة اد أن طر ا ا   طو اوت.  دّ 
 .ر وەدر وطرف ا إندت او ر رٶ ل إوون ا د ون ا دة دا ُ ذاو

  رام ادل. 
 طرف إن  دد إدارة اا  ءراط ا ا  وطء الاطض اٶون ر ا وا .

 ء ھم أطرافھٶ  ث ،ونون اوا دء وإدارة اا وا  ون وا ھو إد م أنو 
   رت. 

 ر إنلام" ات او"  طرافن ا ونا إ ر إو و ز ھو ّو  رك ور ءدان إ راءإ
، ووا  ًدداً اوت ددق  أن ون رون د وت. دورة و ءات ودق ّ وود ءات دور و

رو اطل. ن  اون ث ل اوت ا او ن إدارة اد إ اء ر س اء و/أو 
 د ل أنل ا  ددارة ا  ً  ً ول وطء اا  ءا  ل إر ل اطض اٶون ر

  ن ول ا  س اوت. أل اذن م أطل  رو اطل، وذك ن 
 ر ن أن ون إن ظم ا ل م ورا    ا  واون وط ص ون ذو دة. 

ل  ن أل ن ارار، ون ن دون د ّٶون رض اطل  اء ا  دورا " ل" دارة اد
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   ھ  اء ا؟
ء اا   

د ر  ھو دد ان اب   اء ا. ة رض أطل أن رّ ب  ادت ا  م ن و دّ 
 و  ب إدارةن ا ون دطوط ھ/داتإر و  ھذا إ  .د ل نن ا ر دد ن ن

 .دا  ل اطض اواع ر ل  ء اا  نو ون   
  

: طرق ء اا  ن ن  
 ن ل اء أم•
 اد و/أو رس س إدارة اداز اداري ن ل اد  ،ل ال ن ل رس •
• "درة و" ل ن 

 
 ا ظر أ14أن أنو ول تون ا دزل اا .  

  
ّ ؟نء اا  ل  

 ن ن ء اا  ءر أن ا لن ا  ءء اا لطض ار(FAU)  ن أو ا
 .   (SU)اون

 
   ار أء  اء ا ن ل س اء  رو اطل. 

  
Side 7 

 
ھذه ا م اّ ذا؟  

  
 ّ ء اا  ن :  

 اء ون وت اطل  رض اطل•
•  ،لدول ا  مھذات ا ا و  درون ءا 

 ُ  ا نارل ا ن رورة ری  
• ا  رضد ا قط د ھل، أي اطا ون رو1رضا 
    رض اطل  ادل و ا  أن •
•ت ارون ا ل أن  
• درض اا و  د ر لطا رو  نء وان ا دون ا دورھ ل، وھذەط م

   طور وم اطل. 
  

  وت اءإع
 .ر  آء ّ ُ   ادة إن وت اء، و وت اء اذن م أطل  رو اطل، ھو وت 

رو  ء ن لل إطا دوی ا  موو،ًو لن أ كرصوذ زز ءا  ر
   ر طع رض اطل. طوّ 
 إن ء ا رب اواری ا  ھ  ھذا  نو . تظر وإ تم وس، ور ا ون ءا

  ل   ءإ إ ددر ا   ءآ  ) لطض اٶون رFUB(؟  
  
 إنء اا  ءا ّ م ھأط رو ق:  

•وا 
 ان•
 أوت ادوام•
•روا  ل ا وال أو اطا وی رو 
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Side 4 
 

م وار  ا ّر واب، وّ اطل  ون واھم ادل  ات  رو اطل إت 
  د اواب دم. ر اد و ذك أس اطوّ ،ا دم

  
  ذا ول ون رو اطل؟

   ون رو اطل د ارض
  :ون رو اطل1دة ارة او ص 

  
ر واب، و  ام وار اطل ون واھم ادل  ات  رو اطل إت 

 واراث م ا د ارو اطل وا اد اواب دم. ر ادّ و ذك أس اطوّ ،ا دم
  رزةم ان، واواة واو وان وار واا رو ،طن واا  رامل ا راف اوا

  ادن وادات ا اذرة  وق ان. 
  

  وا اوس اھم اون وا م ب أن لطا رو  لط  ل ذو ل أن  
   ادل  ات. 

  
   وون اروط ا  رضطرد ا ل أنأط ل رو   .ریأ ل إأط ن رو ف

  ن راا د ونراء وإن .نوا  ونا  
  

  ون رو اطلد اوى
 رةرة اا  دة2 لطا ون رو   ویا  رد:  

  
 ًطوي إرل ا و ط  ل أنأط ل رو  ونا   ب  .لطا رو ا طن ا   

  
 ورا طداد اإ  ونر ،لطا رو  ونا   م ل ن ،ءأن ا  ون إذنص ا

  او رو اطل. 
  

   م ون رو اطل ول ر اء
  ن ون رو اطل ول س اء و اون رد:4 ادة 

  
  ن أل ن دوث ون  وت اطل، ب أن ون ل رو أطل س آء و ون. 

  
ا ار اظ  ھووظ اس،س اء ن آء/أوء أور ل اطلون 

إذا ا دة  ارو .ق اون ن رو اطل واء أن ء واھ ن أل 
اذي ب  اء د ،ن أ د داً د  ا اذ ون د 15 ُن  ادة 

   د.  زد ن ا اد إ اوا  أن د اء   ًس اء ودە 
  

 ون ھ ون أنا  و رل اطور اء أء/أون آ ونا  ف .و 
. ن ك رو ً و، ث ون ل ن ھن اون ً وان  رو اطل

ن اطل أن رك إذا رب، ون س دد ن ان زد ن دد  ل وادة ن او
  ارن. 

  
  ھذات ا رض ا إ  أن روك ا  ب .ونا ء وس ا  

  
اون  وي  ء و ون، ون ون رو اطل  ووب أن ون  ل رو أطل  ًصّ 
  ،  ھو ال  ون ام اذي زم ادارس . (FAU)إزا إء  ال ء ر ص  ر أي 

 ھذا ط  ووب إء ن  ء اذن م أطل  رو اطل  اد. اون  صّ ل، 
وطء ااإ ل إطض اٶون ر ون ا أن  بر وھ ،روت اد    ءن آ ء

   ن أل وغ ھذا ادف. ارّ 
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 م ّداد ال بإ نءا لطض اٶون ر وطا(FUB)2012  
  

 لطض اٶون ر ء ان ا ول ء داتب إر  
  

  ءا رللطا رو  
  

   رو اطلاء روة
  

د:  
  
"  د ذيا ا  بلطم ر ا داً أن ".م  
  

 ھ  ءٶونا لاطض اف ر ؟ھ د ل  ل ھذە ا ءم إ ذا ً؟؟ُُد رءر ا  
  

 ل ھطض اٶون ر ءا  ن ءل إن أ درةم اذ زأ  بر ن . وط ض ھٶون ر ءا
  لطض ار  ءرط ا م أنروري واد وان ا إ . روت اد  وی اا  لطا

 ُ رھطو ل وطض ار داة اًدُ ا . ءل اطض اٶون ر وطا(FUB) ن د ءنا
  إ ان ان واطت    ذات  رو اطل. ومٶرٍ درن  إل وتٍ 

  
 م ءإ وطء اا  لطض اٶون ر(FUB)  ن ولطس ا2010أ ُ واَ  رة ول ا ن ن

و أء أء وو اط زم ور. ن ا أن ل اء اأر وات، وھ ف ن رس 
 .ل اع وات ا  وطوی اا   

 أل رض ن. ھدف ا ار ھو زز اون ن رو اطل وات ن أل أن ل ل اطل إن 
  ھمو ت ارون ا ل د أنون ان ا نون إ ل أن لطادرا ل إطا ن رو ًدا .

ل، وطا ر روإط  ءا   ظا إ ل أطض اٶون ر ء وطا ا  ن ل
  وإردھم. اراط اء ووذھم  رو اطل ر زودھم وتن زداد أل أ

  
 ا ٶوا  ا ھ دوی.اوا ول واط نا ل وو ق  لطض ان ر  ذا

 و ،لطض اء ر نول أ راراتا  را  رك ووا  وت ء ون م أنن ا 
  ص ل رو اطل. ُض ودار اوال ا وار

  
 درض اا و رن ا د ون خ رو ل نا رو  نء والط أن  ن  وأھم ،

   طل ھو رض أطل ذات و دة. 
  

   م اوق  م!
  

  2012أوو، 
  

 وطء اا لطض اٶون ر  
   Lena Jensenـ/  ن

س ار 
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