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 18/3/2021بيان للزبائن 

 يبدأ التسجيل لفعالية بساتين األلعاب لطالب المدارس 

لق في فعالية بساتين األلعاب لطالب المدارس، تكون هناك إمكانية لألطفال للعب الموّجه وللحركة ولممارسة األلعاب والتجول في الهواء الط
 وكذلك مقابلة األصدقاء واالسترخاء. 

 
نها تستند على لعب الطفل وحركته وعلى التقاليد يتم تنظيم الفعالية الموجهة المتنوعة يوميًا في الداخل وفي الخارج أيضاً. الفعالية متنوعة حيث أ

رغبات الثقافية، وكذلك تجعل تجارب التعليم اإليجابية ممكنة. األطفال فاعلون نشطاء في بستان األلعاب؛ التخطيط للفعالية وإنجازها يصدر عن 
 األطفال واحتياجاتهم.

من الممكن التسجيل في فعالية بساتين االلعاب . 22/3/2021المجانية لبساتين األلعاب لطالب المدارس تبدأ  2021خريف  فعاليةالتسجيل 
الشهر أو بإمكان €/ 36,10لطالب المدارس طوال فترة الفعاليات. من الممكن التسجيل في بستان األلعاب أيضاً للوجبة الخفيفة التي سعرها 

 لخاص به معه. من الممكن طلب المعافاة من الدفع بشأن مدفوعات الوجبة الخفيفة. الطفل أن يُحضر طعامه ا
 

ب إلى بإمكان الطفل أن يُشارك في الفعالية يوميًا أو بشكل غير منتظم. يُبلغ ولي األمر بستان األلعاب عن أيام غيابات الطفل ومواعيد الذها
. إذا لم يصل الطفل حسب االتفاق إلى بستان األلعاب أو يغادر أثناء فترة الفعالية دون البيت ومعلومات عن ذهاب الطفل بشكل مستقل إلى البيت

 يقوم مرشدو بستان األلعاب بالحرص على أمن وسالمة األطفال ووسط الفعاليات.اإلبالغ عن ذلك، فسوف نُبلغ ذلك إلى ولي األمر. 
 

 بساتين األلعاب موجودة على الرابط: .  16:30أو  16الفعالية اليومية تبدأ عند انتهاء العمل المدرسي للطفل وتنتهي الساعة 
www.hel.fi/leikkipuistot  . 

 www.hel.fi/leikkipuistot/koululaisetمعلومات إضافية عن التسجيل في فعالية بساتين االلعاب لطالب المدارس 
 

بالبريد إلى ولي األمر حتى تاريخ  2022 - 2021سوف نُرسل المعلومات عن مكان الفعاليات لبساتين األلعاب لطالب المدرسة للعام الدراسي 
4/6/2021. 
 

( وتيرفاباسكو Puuskakulma( وبووسكاكولما )Kotinummi( وكوتينوّمي )Ida( وإيدا )Etupeltoلعاب إتوبيلتو )يتم في بساتين األ
(Tervapääsky( وفاليال )Vallila )( وفيكاريViikariوإيسو )-( أنتّيIso-Antti( وتولينبومي )Tullinpuomi ) فعالية ما بعد تنظيم

 www.hel.fi/iltapaivatoiminta ليم األساسي. معلومات إضافية للتقدم بالطلب لهذه البساتين الظهر لطالب المدارس وفقًا لقانون التع
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