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 السادة أولياء األمور،
 

أوال نود أن نشكر أنك تعهد إلينا، قسم شباب النادي الرياضي أحمر أبيض الكوخ، طفلك. وسوف نحاول أن نفعل كل شيء 
 حتى أن األطفال واآلباء واألمهات يشعرون بالراحة.

 

 كما نود أن أشرح بإيجاز ما هو مهم بالنسبة لنا في األطفال كرة القدم جديد(.

 

تماما، ال يوجد في هذه الطرازات ال بطولة المناسبة ولكن الجولة مباراة رسمية واحدة فقط. وهذا يعني أنه ال توجد  عمد

أي نقاط في هذه األلعاب. في األساس، ونحن نهدف للعب في فرق السنة. هذا له ميزة أنه يمكن لألطفال اللعب معا 

اعي في الفريق ويعزز التفاهم المتبادل في عالم كرة القدم. لهذا لسنوات في الفريق. وهذا يزيد من التماسك االجتم

الغرض، من الضروري أن األطفال ما يكفي من هم في الطرازات كل الطاقم. وإن لم يكن ذلك هو الحال، أيضا األفواج 

 المختلطة ستشكل فريقا.

 

 ولكن أوال، واحدة من أهم النقاط أوال:

 

حتى السلوك التكتيكي ليست أولوية في هذه الفئة العمرية. هذا ال يعني أن األطفال ال  تعلم كرة القدم تقنيات محددة أو

يتعلمون كرة القدم معنا. اطالق النار على الكرة في اتجاه محدد سلفا، التي تعمل مع الكرة عند قدميه، ووقف على الكرة 

ساسية لكرة القدم، أن يوجه األطفال حتى في أشكال لهذه العناصر األ -دون استخدام اليدين، لتسجيل األهداف ومنع أهداف 

 مختلفة من اللعب، وخاصة في لعبة كرة القدم الفعلية. ومن المهم بنفس القدر، مع ذلك، أنه يمكنهم أن يتعلموا منا

 
 تنقل في مجموعة من أقرانه• 
 
 لمتابعة هدف مشترك في فريق• 
 
 التعامل مع النصر والهزيمة• 
 
 واالحترامخصم لعبة • 
 
 )مسرحية( لقبول القواعد واالمتثال لها.• 

 

 
 وعالوة على ذلك، طفلك

 
 تطوير أفكارهم الخاصة في التعامل مع المعدات الرياضية،• 
 
 الخبرات الحركة العامة في حاالت عبة مختلفة تجمع،• 
 
 مهارات التنسيق مثل البراعة والمهارة والقدرة على االستجابة وتحسين• 
 
 المرح والفرح لكرة القدم وتطوير الحياة النادي.• 
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 أتساءل من فضلك لذلك ال، وإذا كنت أيضا في كرة القدم تدريب طفلك

 مشاهدة مباريات الحركة التي عليك القيام به للوهلة األولى مع كرة القدم ال شيء.
 

التي يجب أن تتحسن أو  التسلق، وتحقيق التوازن والقفز والرمي، القفز، وما هي المهارات األساسية
على المدى الطويل، والتنمية الدقيق لل"مهارات كرة القدم" لجيد. وبطبيعة الحال، ال تزال كرة القدم 

ومباريات مركز التدريب وبالطبع سنقوم أيضا تقديم مباريات ضد الفرق األخرى. نحن قلقون، لكن، في 
من أن جميع األطفال التحرك الكثير والمتعة في  هذا المستوى ليس للفوز العديد من األلعاب. كنا بدال

اللعبة. نتساءل أيضا إذا كان الوقت طفلك العبث أو ال "في هذا الشأن" غير صحيحة. وهذا أمر طبيعي 
 وعادة ما تكون أيضا في النظام. إذا كان يزعجنا المدربين / المدربين، ثم نقول لكم أيضا.

 
م نصل بعد إلى أماكنهم المحددة أو المهام في اللعبة، ألن هرج لها يتحدث األطفال في هذا العمر عموما ل

أبعد ما يكون وضوحا أيضا. ما زلنا ال تريد لألطفال أن تقرر أيضا على مواقع معينة، وذلك ألن 
األطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يجتمعون في كل تجربة مباراة المواقف. لذلك، فمن الممكن أننا 

 اقف من لعبة إلى أخرى أو حتى داخل اللعبة.سوف يتبادل المو
 

 كما سيكون من الواضح أن أي طفل بديال في يوم من األيام
 لآلخرين للعب. قد يكون االستبدال في مصلحة األطفال

 لن يتم اعتمادا على ما إذا كان شخص ما قد لعبت بشكل جيد أو بشكل أقل.
 

شبان لم يتم تقديم تعليقات الشخصية. لضمان عدم وجود في األساس، التي ينبغي إدخالها في لعبة لدينا 
انطباع زائف: نحن نتطلع أيضا للفوز، لكننا ال نريد الفوز بأي ثمن، وهذا على سبيل المثال أن تكون 

بديال أضعف أو عدم استخدامها أو لديك أطفال من خالل إنشاء مناصب "آخر رجل" أو "العاطلين عن 
 ها" ال تتمتع كرة القدم.العمل / حارس المرمى إرهاق

 
كرة القدم لسنوات يربط بالفعل جميع المشجعين في جميع أنحاء العالم، وبالتالي كراهية األجانب أو 

العنصرية ال مكان له في الواليات المتحدة. فقط تقدم الرياضة األطفال الذين يعانون من أصول مهاجرة، 
ذلك، وهذا هو طريق ذو اتجاهين. ولذلك، من المهم وكذلك مع والديهم، واالندماج في مجتمعنا. ومع 

أيضا لنا أن جميع األطراف لنهج بعضها البعض والحفاظ على عالقة تعاونية. لذلك، مناشدتنا لكم: 
 الذهاب بصراحة وبدون تحفظات على بعضها البعض، كما يفعل األطفال أنفسهم.

 
أن أرحب في كثير من األحيان عندما  ونحن، وخصوصا طفلك أيضا من دواعي سرورنا إذا نحن يمكن

 عاما. 16-10تدريب أطفالنا فرق اآلباء. هذا ينطبق أيضا على األطفال من الطرازات القديمة من 
 

 هذه المعلومات مهمة جدا بالنسبة لنا أننا اخترنا الكتابة ل
 أنها تتيح لك معرفة.

 
 اقتراح أو أيوعالوة على ذلك، فإن الشخص المسؤول عن الفريق هم إلى أي 

 كلمة مفتوحة باالمتنان.
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 وفيما يتعلق الرياضية
 

 مديرك / المشرف
 قسم الشباب في النادي الرياضي الكوخ األحمر األبيض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


