
  
 

! أولياء األمورتحية لكل   

. اآلن مع الشمس   ه كالمار الخرساني جاهًزا في وسط حديقة األنشطة في نورليدينتنزاآلن ، أصبح م منبضعة أشهر منذ 

ال يمكن فقدان الفرح بين   .فيه كبيربشكل جيد للغاية وهناك نشاط  الخرساني المتنزهزيارة  تمتوالحرارة يزداد عدد الزوار. 

 .وبلدية كالمار رؤية بعض الغيوم المثيرة للقلق  Active 0480))في نفس الوقت الذي يمكن فيه لكل من  والشباب األطفال 

 

سيكل . أن هذا  اجات ، السباركالدر   السكيتش ،فيه أنشطة مختلفة مثل التزلج ، س  مار  تم تصميم المتنزه الخرساني لكي ي  

 المتنزه ال يمكن مقارنته باي مكان ألعاب آخر بل يمكن النظر اليه كمنشاة رياضية مفتوحة للرياضات التلقائية .

 

من المهم بشكل خاص أن يدرك آباء األطفال الذين يعيشون في المنطقة المجاورة أنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن  

، ولكنها تتعلق  يؤذون أنفسهمفقط إذا كانوا   . ال تنطبق المسؤوليةالخرساني المتنزهفي عند تواجدهم أطفالهم وصغارهم 

ليس مناسباً لألطفال سبيل المثال ، يذهب العديد من األطفال اليوم بدون خوذة. أيًضا بكيفية تصرف األطفال والشباب. على 

يعاني بعض األطفال أيًضا  ، كماخطرة  كمكان أللعابأيًضا  المتنزهيستخدم العديد من األطفال  ، كما لذهاب بدون خوذةا

.قبول ما يقوله لهم الكبار اآلخرون من صعوبة   

 

ألخ في ذلك وال يمكن إعطاء المسؤولية  ولوحدهم األطفال حتى سن السابعة في المتنزه بأنفسهم يجب أن ال يتواجد 

ً   . يمكن لألطفال من سن ثمانية إلى أربعة عشرمنهم أكبر  في قد تكون هذه االعمار أنفسهم ، ولكن حتىب اللعبتقريباً  عاما

 مناسب إيجاد حل لغرض والد صديقه تسأليمكنك أن  قة طفلك بنفسك ،حاجة إلى دعم الكبار. إذا لم تتمكن من مراف

.لمسؤوليةبامشاركة الو  

 

.قصوى  الحضور الجيد للبالغين له أهميةوفريد من نوعه ،  هو مشروعإن هذا ال  

 مرحباً بكم في المتنزه الخرساني ! 

ه                                               لكي يشعر الجميع باإلرتياح             هذا ما يتعلق بالمتنز 

ه الخرساني هو منشأة رياضية وليس ملعباً.               . مراعاة جميع الدراجين كباراً وصغاراً.     . المتنز 

. إنتقل الى خارج الساحة إذا لم تكن دراجاً.                   . أنت بصفتك بالغاً ، ستكون مسؤوالً عن طفلك.    

 . يمنع التدخين ، الكحول والمخدرات.                                 . ساعد في المحافظة على جعل المتنزه نظيفاً من 

  .    والفضالت . نشاطات الركوب تجري على مسؤوليتك الخاصة.                   الحجر

 . يجب أن يرتدي األطفال خوذة الرأس .                              المعلومات اإلضافية والقواعد الخاصة بالمتنزه تجدها

 . يمكن للمتنزه أن ي غلق بوجه العامة عند وجود نشاط                على الحاوية الموجودة في وسط المتنزه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         للمؤسسة فيه.                             

بالتعاون بين مؤسسة  2019تم إنشاء المتنزه عام               في حالة وجودهالمتنزه يجب أن ي زال الثلج من  .  
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