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آماده شدە است. اکنون در فصل آفتاب و گرما  لیدندر وسط پارک منطقه نور پارک بتونی کالمارچند ماهی است که 

تعداد بازدید کنندگان در حال افزایش است. پارک بتونی بازدید کنندە بسیاری دارد و افراد بسیاری در آنجا مشغول 

 و   Active 0480فعالیت هستند. شادی و خوشحالی را در میان کودکان و جوانان نمی توان نادیدە گرفت ولی هم 

 شاهد نگرانی هایی هستند. المرشهرداری ک

، اسکیت بصورت درون خطی و دوچرخه سواری  BMXپارک بتونی برای انجام فعالیت هایی از جمله اسکیت بورد ، 

به عنوان یک مرکز  در عوض اینجا باید ین بازی قابل مقایسه نیست. با لگد طراحی شده است. این زمین ورزش با زم

 برای ورزش های خودجوش باز است. این محلورزشی دیده شود اما 

هنگامی که فرزندانشان در پارک بتونی مشغول بازی  رزندان ساکن در این منطقه بدانندوالدین ف  بسیار مهم است کە 

باشند بچهها آسیب  راقبست که مئولیت فقط برای این نیهستند  مسئولیت کامل برای فرزندان و جوانان خود دارند. مس

نببیند بلکه به نحوه رفتار کودکان و جوانان نیز مربوط می شود. به عنوان مثال ، بسیاری از کودکان امروز بدون کاله 

ایمنی در آنجا سرگرم هستند و توصیه نمی شود  که بدون کاله ایمنی در آنجا باشند. همچنین بسیاری از کودکان از پارک 

خطرناک باشد. برخی از کودکان نیز به  برای آنها یک زمین بازی استفاده می کنند که  می تواند مستقیما  به عنوان 

 بزرگترها گوش دهند.به راهنمایی های که  بسیار دشوار استگوش نمی دهند و برایشان   حرفهای بزرگترها

و مسئولیت آنها را نباید به یک خواهر و برادر هفت سالگی قطعا  نباید خودشان به تنهایی در پارک باشند  سن کودکان تا

ساله می توانند تقریبا  به تنهایی آنجا باشند ، اما حتی  برای  آنها هم ممکن است  ١٤تا ٨بزرگتر واگذار کرد. کودکان

زندتتان  حمایت بزرگساالن  الزم باشد. اگر نمی توانید به همراە فرزندتتان آنجا باشید ، می توانید از والدین دوست فر

 بخواهید که با کمک همدیگر راە حلی  پیدا کنید و و مسئولیت  نگهداری را با هم تقسیم کنید. 

 .اما حضور خوب بزرگساالن از اهمیت باالیی برخوردار است، یک پروژه منحصر به فرد

 
 

 


