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 نشاطات بستان اللعب ُمتاحة من خالل قناة هلسنكي  

تقوم بساتين اللعب لهلسنكي بتنظيم جلسات لعب ونشاطات من خالل القنوات اإللكترونية لألطفال الرّضع ولألطفال  
نلعب اليوم في بستان  -الصغار بادئو المشي وللعائالت التي لديها أطفال ولطالب المداس. يعرض مسلسل البرامج 

( وجلسات Kukkuluuruuا غناء كوّكولورو )( نشاطات منهTänään leikitään leikkipuistossaاللعب )
( بالغناء والحركة Heppatiitiäisetعصافير الحصان ) -لعب للعائالت التي لديها أطفال رّضع. تقوم أوركسترا 

 واللعب ألطفال العائلة األكبر سنّا. تعال للمشاركة في اللعب والنشاطات!

نلعب اليوم  -مسلسل البرامج الجديد لبساتين اللعب ( www.helsinkikanava.fiننشر من خالل قناة هلسنكي )
(. من الممكن من خالل قناة هلسنكي مشاهدة مقاطع Tänään leikitään leikkipuistossaفي بستان العب )

فيديو بشأن ُمختلف جلسات اللعب والنشاطات التي رغبت بها العائالت، والتي يتم توجيهها في بساتين اللعب وفي  
 . 9/4ية. يتم نشر مقاطع الفيديو أيام الثالثاء وأيام الخميس ابتداًء من البيوت العائل

تنشر بساتين اللعب أيضاً من خالل صفحات االنترنت وصفحات فيسبوك جلسات النشاطات األسبوعية الخاصة  
الخاصة بها    ببساتين اللعب للعائالت ولطالب المدارس في البيوت. ألعاب بساتين اللعب ونشاطاتها اليدوية والرياضة

من الممكن أن تستمر اآلن فيما بين الالعبين في البيوت. تُنشر المواد أيضاً باللغة السويدية واللغة اإلنجليزية واللغة  
 العربية واللغة الروسية واللغة الصومالية.

لسات "حصلنا ُمباشرة عند بدء حالة الطوارئ السائدة اآلن على الكثير من رغبات الزبائن بخصوص تصوير ج
النشاطات الموجهة ونشرها من خالل القنوات اإللكترونية. من الرائع تنظيم نشاطات بساتين اللعب للعائالت في 
البيوت، وتقديم نشاطات ممتعة للقيام بها معاً. من المهم المحافظة على نظام اإليقاع اليومي واألمور المألوفة للعائالت 

( مديرة نشاطات بساتين Hanna Linnaطوارئ"، هذا ما قالته هانّا لينّا )التي لديها أطفال أيضاً أثناء حاالت ال
 اللعب ونشاطات ما بعد الظهر.

فكرة المشروع الجديد "بستان اللعب الجذاب" هي زيادة إمكانية التعرف على بساتين اللعب والوصول إليها. تُعتبر 
وهي ُمتاحة اآلن أيضاً من خالل   -با ألحياء المدينة بساتين اللعب أماكن مفتوحة للتالقي في هلسنكي المتنوعة وقلو

 قناة هلسنكي. 


