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INTRODUCTION

I was director of the Children’s Play Council (now Play England) from 1997 to 2004, 

when I went freelance. I now write, research, speak and carry out consultancy 

projects on childhood, with a focus on children’s play and free time. My aim is to 

challenge the false logic of the zero risk childhood, and to make the case for the 

expansion of children’s horizons.

I have campaigned for more child -friendly streets, led the first ever UK Government 
review on play, helped to write the Mayor of London’s planning guidance for 

outdoor play spaces, debated the nature of childhood on prime-time TV with Robert 

Winston, made the case for reconnecting children with nature in the UK, Canada 
and Australia, and led a successful global push for more adventurous, exciting 

playgrounds. I have spoken to audiences of teachers, parents, planners and decision 

makers on four continents. I am delighted to be supporting Outdoor Classroom Day 

as part of a global movement to get more children learning and playing out of doors. 

My book No Fear: Growing up in a risk averse society came out in 2007 and my 

website is at www.rethinkingchildhood.com.

This briefing sets out why a balanced, thoughtful approach to managing risks is 
needed in children’s learning and play. It also introduces risk benefit assessment 
(RBA) as a suitable response. It is aimed at teachers, childcare workers, playworkers, 

managers of schools, early years settings and play and childcare facilities, health and 

safety professionals, risk managers, decision makers and parents.

مقدمة
ة من 1997 وحىى+ 2004، وعندما بدأت  4 الفرى+ كنت مديراً لمجلس لعب اال?طفال (واسمه اال8ن Play England) ىڡ5
4 الخاص. أصبحت أمارس مشاريع الكتابة والبحث والتحدث واالستشارات حول مرحلة الطفولة،  أعمل لحساىى]
 4 4 هو تحدي المنطق الزائف بالقضاء عىل المخاطر ىڡ5 5 عىل لعب اال?طفال وقضاء وقت الفراغ. وهدىڡ5 كرى4 مع الرى+

مرحلة الطفولة، وإقناع الناس بتوسيع آفاق اال?طفال.

4 المملكة  ولقد قمت بشن حمالت من أجل المزيد من الشوارع المالئمة لال?طفال، وقمت بأول مراجعة حكومية ىڡ5
4 الهواء الطلق لعمدة لندن،  4 كتابة توجيهات التخطيط حول أماكن اللعب ىڡ5 المتحدة حول اللعب، وساعدت ىڡ5
ورة  4 مناقشات حول الطبيعة والطفولة عىل شاشة التلفزيون مع روبرت وينستون، وجادلت حول رص5 وشاركت ىڡ5

اليا، وقمت بقيادة حملة عالمية ناجحة من  4 المملكة المتحدة وكندا وأسرى+ إعادة ربط اال?طفال مع الطبيعة ىڡ5
5 وأولياء اال?مور  4 تشجع عىل المغامرة. ولقد تحدثت إىل جماهرى4 المعلمںى4 ة الىى+ أجل مزيد من المالعب المثرى4

4 أن أدعم اليوم الدراىس4 الخارجي كجزء من الحركة العالمية  4 أربع قارات. ويسعدىى5 5 وصناع القرار ىڡ5 والمخططںى4
4 الهواء الطلق. لجعل المزيد من اال?طفال يتعلمون ويلعبون خارج الصفوف ىڡ5

 4 4 مجتمع كاره للمخاطر (No Fear: Growing up in a risk averse society) ىڡ5 : ال خوف: النشأة ىڡ5 4 وقد صدر كتاىى]
.www.rethinkingchildhood.com :4 هو وىى5 لكرى+ عام 2007، وموقعي اال�

4 تعلم ولعب اال?طفال. وتقدم  دارة المخاطر ىڡ5 ح أسباب الحاجة إىل نهج متوازن ومدروس ال� هذه المذكرة ترس�
فيه  4 رعاية اال?طفال والرى+ 5 ىڡ5 5 والعاملںى4 تقييم المخاطر والمنافع (RBA) كاستجابة مناسبة. وهي تستهدف المعلمںى4

4 الصحة  4 السنوات المبكرة ومرافق اللعب ورعاية اال?طفال وأخصائىى4 عنهم ومدراء المدارس ومرافق الرعاية ىڡ5
والسالمة وإدارة المخاطر وصناع القرار وأولياء اال?مور.
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WHY IS RISK IMPORTANT?

Children of all ages and abilities are naturally curious. They have an appetite for 
experience, and an urge to explore and understand. They want to find out how the 
world around them works and what they can do, and to extend their abilities and 
build their sense of themselves as competent, capable people.

Whenever children learn, they move from what is routine and familiar – and thus 
potentially boring – to what is less certain, more challenging and hopefully more 
engaging. This move is especially pronounced, and especially powerful, when 
children are learning from their own experiences and efforts, as happens in free play 
and child -initiated and child- led learning activities in outdoor environments.

Getting to grips with new challenges often brings a degree of risk; think of a child 
learning to take their first steps or to ride a bicycle. These risks can rarely be 
completely eliminated without also undermining the learning.

Adults arguably underestimate children’s ability to manage risk. Even so, when 
children are given a degree of freedom to play and learn, they often make mistakes. 
These may in turn lead to accidents, especially in challenging, adventurous 
situations. However, minor accidents and injuries – from which children make a 
full recovery – are not in themselves a problem. Indeed children often learn a great 
deal from them. Overall, outdoor environments are comparatively safe places, and 
learning and playing out of doors is safer than taking part in many other sports or 
leisure pursuits.

WHY IS A BALANCED APPROACH NEEDED?

Managing risk in play and learning environments is a complex task. It is quite 
different to risk management in other contexts like factories. In most workplaces, 
risks rarely have any inherent benefits. Hence risk management focuses on control 
measures that reduce the risk of harm to an acceptable level. But in play or learning 
contexts, exposure to some risks is often a benefit.

Take for example a wobbly footbridge. In a factory or workplace, there would be no 
good reason to build a bridge that wobbles. Yet in a play area, a wobbly bridge has 
inherent benefits, even if it leads to more accidents than a rigid bridge. It presents a 
challenge to children: are they steady enough on their feet – and brave enough – to 

ملاذا تعتبر املخاطر هامة؟
( االستكشاف  ات ورغبة ىڡ* االJطفال من جميع االJعمار والقدرات يتمتعون بفضول طبيعي، ولديهم شهية للخرى2
والفهم. وهم يريدون معرفة كيف يعمل العالم من حولهم وما يمكنهم القيام به وتوسيع قدراتهم وبناء 

شعورهم بأنفسهم كأشخاص يتمتعون بالكفاءة والقدرة.

 dومعروف – وبالتاىل( ما قد يكون ممالً - إىل ما هو أقل تأكيداً وأكرى ) وكلما تعلم االJطفال، يبتعدون عما هو روتيىى*
صعوبة وأكرىd جاذبية. وتتضح هذه الخطوة بشكل خاص وقوي عندما يتعلم االJطفال من تجاربهم وجهودهم 
 ) ( يقوم بها االJطفال ىڡ* wطفال وأنشطة التعلم الىىJيقودها اال ) wنشطة الىىJاللعب الحر واال ) الخاصة، كما يحدث ىڡ*

البيئات الخارجية.

( طفل يتعلم كيف يخطو  ( كثرى( من االJحيان؛ فّكر ىڡ* إن التعامل مع تحديات جديدة يجلب درجة من المخاطر ىڡ*
خطواته االJوىل أو كيف يركب دراجة. هذه المخاطر نادراً ما يمكن القضاء عليها كلياً بدون تقويض التعلم أيضاً.

* يقللون من قدرة االJطفال عىل إدارة المخاطر. وعندما يحصل االJطفال عىل درجة من  يمكن القول بأن البالغںى(
الحرية للعب والتعلم، فغالباً ما يرتكبون االJخطاء. وقد تؤدي هذه االJخطاء بدورها إىل وقوع حوادث، وخاصة 

( االJطفال منها  ( يمكن أن يتعاىڡ* wصابات الطفيفة – الىى ( مواقف التحدي والمغامرة. ومع ذلك، فالحوادث واال� ىڡ*
( الواقع االJطفال غالباً ما يتعلمون الكثرى( منها. والبيئات الخارجية هي عموماً  ( حد ذاتها. وىڡ* كلياً - ليست مشكلة ىڡ*
( العديد من الرياضات أو االJنشطة  ( الهواء الطلق أكرىd أماناً من المشاركة ىڡ* أماكن آمنة نسبياً، والتعلم واللعب ىڡ*

فيهية االJخرى. wالرى

ملاذا هناك حاجة إلى اتباع نهج متوازن؟
( سياقات أخرى  ( بيئات اللعب والتعلم هي مهمة معقدة ومختلفة تماماً عن إدارة المخاطر ىڡ* إدارة المخاطر ىڡ*

مثل المصانع. ففي معظم أماكن العمل، المخاطر نادراً ما يكون لها أي منافع كامنة. وبالتاىل( تركز إدارة المخاطر 
( كثرى(  ( سياقات اللعب أو التعلم، ىڡ* ر إىل مستوى مقبول. ولكن ىڡ* ( تقلل من مخاطر الرص* wعىل تدابرى( السيطرة الىى

من االJحيان تكون هناك فائدة للتعرض لبعض المخاطر.

( المصنع أو مكان العمل، لن يكون هناك أي سبب وجيه لبناء  خذ عىل سبيل المثال جرس المشاة المتأرجح. ىڡ*
( منطقة اللعب، الجرس المتأرجح له منافع كامنة، حىىw لو أدى ذلك إىل حوادث أكرىd من  جرس متأرجح. ولكن ىڡ*

الجرس الثابت. فهو يمثل تحٍد لالJطفال: هل هم ثابتون بما فيه الكفاية عىل أقدامهم – وهل لديهم الشجاعة 
الكافية لعبوره؟
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5 اللعب عليها. فهي تساعد عىل تطوير  ة ىڡ6 هذه الهياكل تخلق فرصاً تعليمية غنية، باالBضافة إىل المتعة الكبرى5
6 وقادرين  التوازن وفهم الحركة البدنية، و- عىل مستوى أعىل - تعزز إحساس اال̀طفال بأنفسهم كأشخاص نشطںى5

يمكنهم التغلب عىل العقبات اليومية. وهي تخترىl شجاعة اال̀طفال وعزمهم وتعزز إدارة المخاطر البديهية من 
خالل السماح لال̀طفال بالوصول إىل الشعور بمنطقة الراحة الخاصة بهم (واالBحساس بالقدرة عىل توسيعها). 

كما أنها توفر فرصاً للمشاهدة وتعلم كيفية التعامل مع التفاعل مع اال̀قران. والمهم هو أن كل هذا التعلم لن 
يتحقق إال إذا ما ُسمح بدرجة من المخاطرة.

6 الفرص المتاحة للتعلم واللعب، والسالمة - أو بعبارة  وبالتاىل5 ففي قلب إدارة المخاطر يوجد تحقيق التوازن بںى5
6 المخاطر والمنافع. أخرى، بںى5

5 حياة الطفل اليومية. وقد شهدت العقود  ات اا̀لوسع ىڡ6 وتزداد أهمية الحاجة إىل اتباع نهج متوازن بسبب التغرى5
5 الهواء الطلق. ونتيجة لذلك، لديهم  5 الوقت الذي يقضيه اال̀طفال بشكل مستقل ىڡ6 القليلة الماضية انخفاضاً ىڡ6

فرص أقل لمواجهة وتعلم كيفية إدارة المخاطر بأنفسهم. إن إعطاء اال̀طفال فرصاً محددة لتحمل المخاطر 
يعوض عن خسارة الحرية.

«اللعب ىڡFG الهواء الطلق يعلم اال<طفال كيفية التعامل مع المخاطر وبدون هذا، لن يكونوا 
جاهزين للتعامل مع الحياة العملية».

(HSE) الصحة والسالمة Fجوديث هاكيت، الرئيسة السابقة لمؤسسة مسؤوىل –

ما الذي يتطلبه القانون؟
ط القانون أن تقوم الجهات المسؤولة باتخاذ خطوات معقولة لضمان أن تكون المخاطر  بعبارات بسيطة، يشرى�

زالة أو تقليل المخاطر. المهمة الرئيسية هي إجراء «تقييم مناسب  B5 ال ط قانوىى6 عند مستوى مقبول. ليس هناك رس�
وكاٍف للمخاطر» والترصف عىل أساس نتائجه. ما الذي يعترىl «مناسباً وكافياً» - عىل سبيل المثال، نوع تقييم 
المخاطر ومستوى التفاصيل وهل هو مكتوب أم ال- يعتمد عىل الظروف. ومع ذلك، ما هو متوقع هو اتباع 

نهج متناسب. وتوضح مؤسسة مسؤوىل5 الصحة والسالمة (HSE) أن الصحة والسالمة ليست مسألة إكمال الكثرى5 
من اا̀لوراق.



66

ماالذي يعوق اتباع نهج متوازن؟
ر، بناء عىل اال0ساطرى, أو سوء الفهم،  ة عىل اال0طفال بسبب القلق الغرى, مرى7 غالبا ما يفرض البالغون قيوداً كثرى,

, قد تنشأ وما قد يحدث نتيجة لها. الحكومة وتدرك مؤسسات الصحة والسالمة، مثل  وحول المشكالت الىى_
, تعزيز  eهذه المشكلة. وتقبل أن طريقة التصدي لها تكمن ىڡ (ROSPA) الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث

نهج متوازن ومدروس.

كيف يبدو النهج املتوازن؟
ة  , عملية واحدة. وقد شهدت السنوات اال0خرى, eالمخاطر والمنافع ىڡ , eالتفكرى, ىڡ e النهج المتوازن يتضمن الجمع بںى,
, بيان  eتطور تقييم المخاطر والمنافع باعتباره أفضل طريقة للقيام بذلك. ويحدد تقييم المخاطر والمنافع ىڡ

ة. وتدعم  e , تشكل القرار بتقديم أو تعديل أو إزالة منشأة أو نشاط أو مرى, واحد اعتبارات المخاطر والمنافع الىى_
دارة المخاطر. مؤسسات الصحة والسالمة هذا النهج، وتصفه بأنه نهج معقول ال|

يذكرنا تقييم المخاطر والمنافع بأنه فضالً عن المتطلبات القانونية، علينا أيضاً تقييم المنافع 
المحتملة للنشاط».

(RoSPA) (2013) الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث –

e تقييم المخاطر والمنافع عن تقييم المخاطر التقليدي هو أنه يشمل دراسة متأنية للمنافع. وال0ن هذا  ما يمرى,
, الحسبان  eيحدث جنباً إىل جنب مع تقييم المخاطر، فإنه يتيح الفرصة لوضع المنافع الكامنة لبعض المخاطر ىڡ

, دائماً أنه ينبغي الحد من المخاطر. eبشكل مناسب. كما يؤكد عىل أن إدارة المخاطر الجيدة ال تعىى

ماذا ميكنني أن أفعله؟
, اعتماد نهج تقييم المخاطر والمنافع. وسوف يكون هذا قيماً بشكل خاص إذا كنت تفكر  eيجب عليك أن تنظر ىڡ

, الهواء الطلق. وإذا كنت بدأت  eتوفرى, مزيد من الفرص للتعلم واللعب المفعمة بروح المغامرة والتحدي ىڡ , eىڡ
 , eهذه العملية، قد تجد أنه من المفيد خلق فرصة لمناقشة القضايا واستكشاف الحواجز وبناء توافق ىڡ , eللتو ىڡ
, قدماً. من الناحية المثالية سيجمع هذا مجموعة واسعة من اال0طراف المعنية بقدر  eاال�راء بشأن طريقة المىص

e موظفي الخط  وري إجراء حوارات بںى, eة، يكون من الرص ها من المنظمات الكبرى, , السلطات المحلية وغرى, eمكان. ىڡ اال|
e واال�باء. اال0مامي ومديري الخدمات ومديري المخاطر وكبار المسؤولںى,
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CONCLUSION

Risk benefit assessment may sound like a radical idea. But in fact it is widely used 
in a range of risk contexts. David Ball, professor of risk management at Middlesex 
University, notes:

“Applications ranged from the analysis of the risks and benefits of hands- free 
cell phone use while driving, to studies of avalanche protection measures, the 
optimal arsenic content of drinking water, and the lifetime of space satellites 
in orbit. It was abundantly clear that RBA was being applied in all sectors, 
from environmental to public health, fire protection, technological innovation, 
natural hazards and many more... This suggests that the original question, 
of whether the introduction of RBA to decision making about public space 
and activities was radical, should be replaced by a different question. That 
question is: Why has decision making about the safety of public space and 
activities departed from the norm?” 
– Ball and Ball -King, (2011)

Improving play and learning opportunities for children and young people of all ages 
and abilities should be a key objective for teachers and practitioners. This means 
exposing children to a degree of managed risk. The challenge is to do this without 
putting them in undue danger of serious harm. Risk benefit assessment rises to this 
challenge by taking a balanced, thoughtful approach: one that allows children and 
young people to gain from more engaging, enjoyable learning experiences and more 
opportunities for healthy growth and development. The likely result? A happier 
childhood and more resilient, competent and confident people.

االستنتاج
 ! ! الواقع شائعة االستخدام عىل نطاق واسع ىڡ" قد تبدو فكرة تقييم المخاطر والمنافع كفكرة راديكالية. ولكنها ىڡ"

! جامعة ميدلسكس إىل أن: مجموعة من سياقات المخاطر. ويشرى! ديفيد بول، أستاذ إدارة المخاطر ىڡ"

«التطبيقات تراوحت من تحليل مخاطر ومنافع استخدام الهاتف الخلوي بدون إمساكه أثناء 
القيادة، إىل دراسة تدابرىJ الحماية من االنهيارات الثلجية، والمحتوى االRمثل من الزرنيخ ىڡJK مياه 

ب، وعمر االRقمار الصناعية ىڡK المدار. وكان واضحاً تماماً أن تحليالت المخاطر والمنافع  gالرس
يجري تطبيقها ىڡJK جميع القطاعات، من البيئة إىل الصحة العامة والوقاية من الحريق واالبتكار 
، ما إذا كان  JصىلRإىل أن السؤال اال Jوهذا يشرى ... Jها الكثرى Jخطار الطبيعية وغرىRالتكنولوجي واال

تطبيق تحليل المخاطر والمنافع التخاذ قرارات حول االRماكن واالRنشطة العامة أمراَ راديكالياً، ينبغي 
االستعاضة عنه بسؤال مختلف. السؤال هو: لماذا ينبغي أن يكون اتخاذ القرارات بشأن سالمة 

االRماكن واالRنشطة العامة شاذاً عن هذه القاعدة؟»
– بول وبول كينج (2011)

" فرص اللعب والتعلم لالeطفال والصغار من جميع االeعمار والقدرات ينبغي أن يكون هدفاً رئيسياً  إن تحسںى!
. وهذا يعىى" تعريض االeطفال إىل درجة من المخاطر المدروسة. والتحدي هو أن تفعل  " " والممارسںى! للمعلمںى!
ر. إن تقييم المخاطر والمنافع هو استجابة مناسبة لهذا  rر جسيم بدون مرى ذلك بدون تعريضهم لخطر رص"

ات  rطفال والصغار باالستفادة من الكثرى! من خرىeالتحدي من خالل اتخاذ نهج مدروس ومتوازن: وهو يسمح لال
التعلم الجذابة والممتعة وفرص النمو والتطور الصحي. والنتيجة المحتملة؟ طفولة أكرى| سعادة وأشخاص أكرى| 

مرونة وكفاءة وثقة.
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& ملعب.  اضياً لتقييم المخاطر والمنافع لحبل تأرجح دائم مثبت عىل شجرة ىڡ' Kيقدم هذا القسم مثاالً عملياً افرى
وقد تم استخدامه كمثال عمىل& لتقييم المخاطر والمنافع الذي أنتجه منتدى سالمة اللعب – وهي هيئة من 

ته منظمة Play Scotland (انظر قسم الموارد للموقع). dجميع أنحاء المملكة المتحدة – وقد نرس & اء ىڡ' hالخرى

املنافع
المتعة والمرح• 
 •& اللعب البدىى'
إمكانية الدوران: إمكانية جيدة لالستمتاع ببعض المفاجأة والتحدي• 
تطوير الثقة بالنفس والرفاه• 
التعلم من خالل التجربة: حوادث يمكن للمرء التعلم منها• 
& تقدمها شجرة تأرجح يتم بناؤه ذاتياً: التجربة ستكون مفيدة إذا •  Kيواجه المستخدمون ظروفاً مماثلة لتلك الىى

/ عندما يتم اللعب عليها أو صنعها
االنخراط مع البيئة الطبيعية والعنارص الطبيعية• 
& اال�لعاب الخيالية - عىل سبيل المثال كتاب اال�دغال•  إمكانية إدماجه ىڡ'
' من أعمار مختلفة.•  ' أطفال مختلفںى& جاذب لفئات عمرية واسعة، ويشجيع االختالط بںى&

املخاطر واالستجابات لها
تعطل املعدات

 •. تعطل روابط اال�رجوحة بفعل التآكل: يجب اكتشاف التآكل من خالل الفحص العادي والداخىل&
 فشل تركيبات اال�رجوحة بفعل التخريب: هذا هو نفس الحال بالنسبة لال�رجوحة القياسية.• 

اال�رجوحة تحتوي عىل سلسلة قوية من الصلب وكابالت وتركيبات تتطلب تضافر جهود مع منشار متخصص 
لقطعها.
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كسر جزء من الشجرة

2 زراعة اال/شجار واعتبارها مناسبة •  يمكن أن ينهار الفرع أو الداعم: يتم فحص الشجرة من قبل متخصص ىڡ3
ات تحمل شهادة باال/حمال االPمنة لتشغيلها. 3 للغرض. جميع التجهرى2

3 جميع نقاط التآكل •  يمكن أن تتلف الشجرة / الفرع من جراء التآكل: تثبيت أرضيات مطاطية واقية بںى2
2 للشجرة، مما  والشجرة. تصميم أجزاء التثبيت يقلل من تآكل الشجرة. أجزاء التثبيت مصممة مع تثبيت إضاىڡ3

2 حال انكسار الفرع وهو أمر غرى2 متوقع. يوفر تثبيتاً ثانوياً ىڡ3
حاالت سقوط أو تصادم أخرى

2 العظام الطويلة: تحدث هذه إىل حد •  مخاطر إصابات طفيفة مثل الكدمات والسحجات والكسور ىڡ3
3 عديدين من استخدام  كبرى2 بسبب السقوط من اال/رجوحة عىل اال/رض. المقعد البندول يمنع مستخدمںى2

2 وقت واحد وبالتاىل2 يمكن الحد من المفاجآت. اال/رجوحة ىڡ3
. تطهرى2 السطح والمنطقة •  2 الرأس عند السقوط: ارتفاع السقوط ال يتجاوز 1.4 مرى| إمكانية حدوث إصابة ىڡ3

3 لصنع أرجوحات  3 اال/طفال والمراهقںى2 المتاخمة من العقبات والنتوءات. الحظ االنتشار العام والواسع بںى2
حبلية خاصة بهم عىل أسطح مماثلة والمخاطر المنخفضة عموماً لهذا النشاط.

2 شجرة أو داعم أو شخص آخر: عدم وجود عوائق واضحة لمستخدمي اال/رجوحة •  خطر االصطدام ىڡ3
3 االPخرين. والمستخدمںى2

مخاطر أخرى

خطر الشنق: السلسلة المغطاة من المستحيل أن تتعقد أو تتلوى.• 

القرار
2 قدماً مع إجراء تعديالت مناسبة للموقع  ح أرجوحة الشجرة مستوى مقبوالً من المخاطر. يمكن المىص3 يقدم مقرى|

دارية الالزمة. السطح ”الطبيعي“ الحاىل2 مناسب للوضع. تيبات اال� والرى|



Outdoor Classroom Day is a global campaign to celebrate and 

inspire learning and play outside the classroom, supported by 

Unilever’s Dirt is Good brands and led by Project Dirt.

On the day schools across the world will be taking at least 

one class outdoors, teaching essential skills and raising 

awareness of the importance of play. We hope this will inspire 

schools everywhere to make outdoor learning and play a part 

of their school every day! With everyone’s support, we can make 

sure children everywhere enjoy their childhood and have the 

foundations they need for the life they want to live.

Play for today, prepared for tomorrow!

Find out how you can get involved and access all the resources 

at: www.outdoorclassroomday.com

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 
License. To view a copy of this license, visit http://creavtivecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

@OutdoorClassDay/outdoorclassroomday

لهام للتعلم واللعب خارج الفصول  اليوم الدراىس? الخارجي هي حملة عالمية لالحتفال واال3
 «Dirt is Good» حملة ? Bكة يونيليفر المشاركة ىڡ Iالدراسية، بدعم من العالمات التجارية لرس

.«Project Dirt» وتحت قيادة

? الهواء  Bجميع أنحاء العالم بأخذ صف واحد عىل اال]قل ىڡ ? Bاليوم، ستشارك مدارس ىڡ ? Bوىڡ
? أن  Bالطلق، لتدريس المهارات اال]ساسية ورفع مستوى الوعي بأهمية اللعب. ونحن نأمل ىڡ

? الهواء الطلق واللعب جزءاً من اال]نشطة اليومية  Bكل مكان لجعل التعلم ىڡ ? Bنلهم المدارس ىڡ
? كل مكان بطفولتهم وأن  Bللمدرسة! وبدعم الجميع، يمكن أن نضمن أن يستمتع اال]طفال ىڡ

? يريدون أن يعيشوها. sيحتاجونها ليعيشوا الحياة الىى ? sتكون لديهم اال]سس الىى

استمتع باللعب اليوم وكن مستعداً للغد

 لمعرفة كيف يمكنك المشاركة وللحصول عىل جميع الموارد، قم بزيارة:
www.outdoorclassroomday.com

اعلم أنك تشارك على مسؤوليتك 
الخاصة! وكن مستعدًا لالنبهار ...

www.outdoorclassroomdaymena.org/ar/


