
اعثر على مجموعة اللعب المثالية 
لعائلتك 

نوفر مجموعات اللعب املجتمعية لألطفال الرضع وحتى سن املدرسة.  

يتقابل املئات من أعضاء تلك املجموعات العامة عرب NSW أسبوعيًا. كام أن 

لدينا مجموعات مختصة بالعائالت التي لديها أطفال رضع، وآباء، وأجداد، 

وعائالت السكان األصليني، واألمهات ألول مرة، ومجموعات بلغات عديدة، 

وغريها الكثري. كام ندير مجموعة متنوعة من مجموعات اللعب مع وجود 

مرشف ومجموعات دعم األقران ألطفال العائالت الذين لهم احتياجات 

إضافية.

تتوفر فرص االلتحاق مبجموعات اللعب يف جميع أنحاء NSW للعائالت 

الجديدة مثلك متاًما. استخدم أداة البحث “العثور عىل مجموعة” يف موقعنا 

اإللكرتوين لالنضامم ملجموعة يف منطقتك. إذا كانت لديك أية أسئلة، اتصل 

.Playgroup بفريق دعم

بدء مجموعة لعب 
إذا مل تكن مثة مجموعة عىل مقربة منك، أو إذا رغبت يف الرتكيز عىل لغة أو 

ثقافة أو اهتامم بعينه، فيمكنك طلب بدء مجموعة لعب. للحصول عىل 

املعلومات، تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين أو اتصل بالرقم 1800.

playgroupnsw.org.au 

اتصال مجاني

1800 171 882

اكتشف 
 PLAYGROUP

playgroupnsw.org.au

!

انضم اليوم!

 PLAYGROUP NSW عضوية
ميكن للعائالت حضور جلستني من جلسات املجموعة، ثّم بعد ذلك يلزم االشرتاك 

يف  Playgroup NSW لالستمرار يف املشاركة يف املجموعة املحلية.

ميكن أن تتضمن عضوية العائلة حتى خمسة أطفال ووالديهم وغريهم من أولياء 

األمور.

تتضمن مزايا العضوية: 
وصول غري محدود ألكرث من 1000 جلسة من جلسات املجموعات األسبوعية                            •

NSW عرب     

يغطي ضامن املجموعة الشامل واملصمم خصيًصا جميع أفراد العائلة عند    •

Playgroup NSW حضور الفعاليات واملجموعات الخاصة بـ     

توفر عضوية بطاقة Baby Card األسرتالية املجانية خصومات لدى ما   •

     يزيد عن 500 متجر ونشاط محيل وعرب اإلنرتنت

:PLAYGROUP NSW من السهل الحصول على عضوية
فقط انقر فوق الرمز “Join Now” يف موقعنا اإللكرتوين  •

playgroupnsw.org.au     

تُدفع قيمة رسوم العضوية السنوية البالغة 39 دوالًرا مبارشة 

إىل Playgroup NSW. وتتوفر عضوية االمتياز 

بالنسبة لحاميل بطاقة Health Care Card يف مقابل 

20 دوالر. قد تطلب مجموعتك املحلية رسوًما إضافية قليلة 

أسبوعيًا من أجل سداد تكاليف األعامل اليدوية واأللعاب 

الفعالية.  واستئجار مكان 
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الفوائد التي يحصلها طفلك من شبكة 
 PLAYGROUP

توفري فرص للتعلم اإلبداعي غري النمطي من خالل اللعب   •

توفري فرص ليتعلم األطفال اإلبداع واالخرتاع واإلدراك وحل املشكالت  •

تقوية األوارص بني األطفال والكبار أثناء لعبهم معاً ومشاركة التجارب واألوقات  •

مساعدة األطفال عىل اكتساب املهارات االجتامعية من خالل التفاوض مع   •

      األقران، وتسوية الخالفات، وااللتزام بالدور املتبع، واملشاركة، وبناء الصداقات

بناء شخصيات مرنة متكنهم من التعامل مع الحلول الجديدة، وإدارة الضغوط،     •

     والتكيف مع التغريات

ما هي PLAYGROUP؟ 
تُعد Playgroup من أوىل الشبكات االجتامعية وأكرثها أهمية املخصصة 

لألطفال والعائالت.

وشبكة Playgroup مبثابة ملتقى صغري وغري رسمي حيث يجتمع اآلباء 

وغريهم من أولياء األمور والصغار واألطفال حتى سن املدرسة يف بيئة هادئة 

واجتامعية للتواصل واللعب والتعلم.

تنعقد جلسات مجموعات اللعب بشكل عام مرة واحدة كل أسبوع وعىل مدار 

ساعتني، عادة يف الصباح، يف أماكن متعددة. وقد تتخللها أنشطة حرفية، 

وألعاب داخلية وخارجية، وعزف للموسيقى، وتناول الشاي. 

 PLAYGROUP ساعدت شبكة 
الصداقة المزيد عن معنى  أطفالي لمعرفة 

 واالنتماء وأن اللعب مع اآلخرين
 فيه الكثير من المتعة والمرح.

الفوائد التي تحصلها العائالت من 
PLAYGROUP شبكة

تُعد شبكة Playgroup فرصة رائعة ملقابلة أشخاص آخرين يعيشون ظروفًا 

مشابهة. فهي متنحك فرصة تكوين صداقات جديدة، والتعلم من اآلخرين، 

وتوفري شبكة محلية داعمة لك ولعائلتك.

المزايا التي توفرها شبكة PLAYGROUP لك ولعائلتك:

موقع ميكن لآلباء وأولياء األمور دعم بعضهم بعًضا من خالل مشاركة  •

     األفكار والتجارب واالهتاممات واملعلومات

موقع ميكن للعائالت فيه إنشاء صداقات طويلة األمد بينام يكرب أطفالهم   •

     ويبدئون أوىل خطواتهم نحو املدرسة

فرصة ميسورة ومنتظمة لالستمتاع بنزهة مشرتكة  •

اجتماعية   PLAYGROUP شبكة 

وممتعة وأصبحت جزًء من الروتين 

للعائلة األسبوعي 

 PLAYGROUP الدعم لي أصبحت شبكة  اآلخرين.مجتمًعا وشبكة تقدم  ولآلباء 


