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اكتشف المزيد�

مؤسسة خيرية مسجلة برقم 1173118

"اللعب خارج المنزل (Playing Out)" هو مشروع 
كن السكان من التقدم بطلب إغالق الشوارع لمنع مجتمعي يم�

حركة المرور، لعدد يصل إلى 8 مرات سنويًا، للعب وبناء 
 المجتمع المحلي.

وهو يتيح للجيران فرصة لاللتقاء، وبناء شبكات

عالقات تحقق الدعم.

ويتيح لألطفال أيضاً فرصة الحصول عىل هواء    

نقي، وممارسة التمارين الرياضية.

في سانت ألبانز، هاربيندن 
والقرى المحيطة



Ta ulotka jest dostępna w języku polskim [Polish]
[Urdu]  یہ معلوماتی پرچہ اردو میں دستیاب ہے 

এই িলফেলটটা িসেল� ভাষাত পাওয়া যাইেবা [Bengali (Sylheti)]

إجابات عن األسئلة المطروحة
من الذين يستهدفهم مشروع "اللعب خارج المنزل"؟

يجوز لسكان أي شارع في منطقة سانت ألبانز التقدم بطلب إلغالق شارعهم للعب خارج
المنزل (باستثناء مسارات الحافالت). يجب استشارة جميع الجيران أوالً. فعاليات اللعب

خارج المنزل هي لسكان ذلك الشارع فقط، وليس للجمهور العام. اللعب خارج المنزل ليس
فقط لألطفال! فجميع سكان الشارع مرحب بهم لحضور الفعاليات، والتعرف على جيرانهم.

ماذا لو احتجت إلى الذهاب إلى أي مكان؟
ينظم عمليات إغالق الطرق متطوعون من الشارع حتى يتسنى للسكان وزائريهم قيادة

السيارات دخوالً إلى الشارع أو خروجًا منه. وال يتم إغالق الطريق إال أمام حركة المرور.
إذا كنت بحاجة إلى المغادرة بالسيارة من داخل المنطقة المغلقة، يرجى تنبيه أحد

المنظمين.
كيف يختلف اللعب خارج المنزل عن حفالت الشارع؟

فترات الفعاليات أقصر، ويمكن لسكان المنطقة المغلقة استخدام السيارات، وينصب
التركيز على اللعب الحر الذي يقوده األطفال، وعلى بناء المجتمع المحلي، وليس على
األنشطة المنظمة وتناول الطعام في حفالت الشارع (على الرغم من ذلك، فال مانع من

ذلك، فال مانع من تناول األطعمة كالشاي والكيك�)�
من المسؤول عن األطفال في فعاليات اللعب خارج المنزل؟

اآلباء مسؤولون عن أطفالهم في جميع األوقات�
كيف يمكنني المشاركة؟

إذا كان هناك تخطيط لفعاليات "اللعب خارج المنزل" في شارعك، فلماذا ال تتطوع كمنظم
له دور مهم في توجيه سيارات السكان؟ إذا لم يتم بعد تنظيم فعاليات اللعب خارج المنزل

   في شارعك، تحدث مع جيرانك وتعرف على اهتمامهم بذلك األمر. يرجى زيارة الموقع
اإللكتروني  www�sustainablestalbans�org/playingout  لمعرفة المزيد
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