
 الیوم العالمي للعب ، مجموعة 2022
أدوات االتصاالت

 نحن ممتنون جًدا النضمامك إلینا في #تعھد باللعب كل
.یوم في الیوم العالمي للعب - 27 أغسطس 2022

 تتضمن الصفحات التالیة معلومات أساسیة عن الیوم
 العالمي للعب والمواد التي یمكنك استخدامھا لتشارك

.. كیفیة مشاركتك ھذا العام

:إذا كان لدیك أي أسئلة، یرجى االتصال
instruct@coachesacrosscontinents.org

 مدربون عبر القارات + مؤسسة الجیل
المبھر



ما ھو الیوم العالمي للعب؟
 تم تأسیس الیوم العالمي للعب من قبل المدربین عبر القارات لالحتفال بالتأثیرات اإلیجابیة للعب ، وتسلیط الضوء على انخفاض وقت

.اللعب المخصص في المجتمعات في جمیع أنحاء العالم

1. لزیادة الوعي بفوائد اللعب للجمیع
2.  لتھیئة الوقت والمساحة من اجل ان یلعب

الناس
3. التعھد باللعب كل یوم#

 تتمثل رؤیتنا في زیادة الوعي بفوائد اللعب ، وامتالك عالم
 ُینظر فیھ إلى اللعب على أنھ عنصر أساسي في الحیاة الیومیة

.، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الثقافة

:األھداف ھي



لماذا نتعھد باللعب كل یوم؟
 ُینظر إلى مفھوم اللعب على أنھ عنصر أساسي لنمط حیاة صحي ، بما في ذلك الرفاھیة الجسدیة والعقلیة ، وتخفیف التوتر ،
والتنشئة االجتماعیة. أسس مدربون عبر القارات الیوم العالمي للعب كاحتفال دولي لاللتزام بادماج اللعب في حیاتنا الیومیة

من شركائنا

اللعب أمر حیوي في عملیة التطور المعرفي والعاطفي والجسدي ویمكن أن یكون"
شكل من أشكال التعلم الجذاب! " - التحالف االجتماعي لنادي كرة القدم



فوائد اللعب
، من العدل أن نقول ان اللعب"
 في جمیع األشكال ، لم یكن
" أكثر أھمیة من االن

معھد اسبن -
 اللعب ھو عنوان أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة في
 األھداف 3.4 و 10.3 و 10.4 وكذلك في المادة 31 مناتفاقیة

.األمم المتحدة لحقوق الطفل

المصدر: مشروع لعب معھد اسبن

عب
 الل

ائد
فو



مستویات التأثیر 2021
احتفل مدربون عبر القارات بالیوم العالمي األول االفتتاحي للعب
مع المنظمات والمدربین في أكثر من 130 دولة اثرت في

.أكثر من 1500000 شخص + اشخاص تأثروا ممن شاركوا في #تعھد ان تلعب كل یوم

البلدان
- توفیر مجموعة األدوات والرصد والتقییم لألنشطة الشاملة
- إنشاء استراتیجیة تسویق عبر وسائل التواصل االجتماعي
- تقدیم التدریب عبر اإلنترنت للمنظمات والمدربین

المسؤولیات التنظیمیة
- الترویج على وسائل التواصل االجتماعي ألفعالھم
- رصد وتقییم للمدربین عبر القارات 
- قائد واحد لكل منظمة

مسؤولیات المدرب
- حضور الندوة التدریبیة عبر اإلنترنت
- توفیر مساحة آمنة لألنشطة الشاملة في 27 أغسطس
- ارسال تقاریر لقیاجتھم التنظیمیھ

تأثیر مباشر
ملیون مشارك في 27 أغسطس +1.5

(x4 مضاعف) أكثر من 6 مالیین أصبحوا على درایة بالیوم العالمي للعب

 الجمیع یأخذ #تعھد ان تلعب كل یوم

 تغییر السلوك المعتاد من خالل اللعب كل یوم

دولة +130

منظمة داعمة +400

مدرب یسلم +10000

أكثر من 1.5 ملیون شخص تأثروا بشكل مباشر



كیفیة المشاركة
:ھذا العام نطلب من المنظمات في جمیع أنحاء العالم ان

01
 رفع مستوى الوعي حول فوائد
 اللعب لیس فقط للشباب ، بل للكبار
!أیًضا

وعي
02
 وفر أكثر من 60 دقیقة من وقت
 اللعب المجاني والشامل لمجتمعك
.بقیادة المشاركین

لعب
03
 شارك
@coachesacrosscontinent
s و @ga4good
 على وسائل التواصل االجتماعي 
واستخدم #تعھد ان تلعب

شارك
04
 انقر ھنا
long-term commitment 
 وخذ التزاًما طویل األمد بدعم 
المجتمعات بفرص اللعب یومًیا

تعھد

https://www.instagram.com/coachesacrosscontinents/channel/
https://www.instagram.com/coachesacrosscontinents/channel/
https://www.instagram.com/ga4good/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzZaNg9ztVVxl-J88eTlm0sTWI-99kpo7JNXwQ2a38Wggvgg/viewform


ألعاب للعب
في 27 أغسطس 2022 ... أو في أي یوم آخر!

 تم تنظیم بطولة المناوشة من خالل
 قواعد المشاركین المتفق علیھا

.بشكل متبادل

الكل مشمول
 لعبة اإلحماء لجمیع المشاركین
 لممارسة مھارات اإلبداع الفردي

.والثقة والقیادة

خطوط القیادة

 لعبة لمجموعات صغیرة لممارسة
 التعاون والشرح والتواصل في إنشاء

.ألعابھم الخاصة

اصنع لعبتك

 لعبة للمجموعات الكبیرة للموافقة ،
 والتعدیل ، ولعب نسختھم الخاصة
 من "كرة القدم التنس" مع التركیز

.على الشمول

تنس كرة القدم

120+ Minutes 15+ Minutes 20+ Minutes 25+ Minutes

https://lnk2ssp.com/s/gwr8v/i/vf4/x/Fdjui
https://lnk2ssp.com/s/wwr8v/i/vf4/x/mFpwi
https://lnk2ssp.com/s/9vr8v/i/vf4/x/9CIwi
https://www.sportsessionplanner.com/s/fur8v/i/vf4/x/K3Kxi
https://lnk2ssp.com/s/v198v/i/vf4/x/BZpwi
https://lnk2ssp.com/s/Zw98v/i/vf4/x/k74ui
https://lnk2ssp.com/s/az98v/i/vf4/x/LATui
https://lnk2ssp.com/s/iz98v/i/vf4/x/y2Mui


 اللعب ضروري للصحة الجسدیة والعقلیة واالجتماعیة. (اسم المؤسسة) یتطلع“
 PledgetoPlayEveryday توقیع #تعھد ان تلعب كل یوم

coachesacrosscontinents و @ ga4good  في الیوم العالمي مع للعب 
" .ھذا العام ، 27 أغسطس 2022

قبل - 27 أغسطس 2022

اسم المنظمھ – تؤمن بقوة اللعب جنبا الى جنب مع
 coachesacrosscontinentsبالشراكھ مع مع .(

”ga4good .نحن فخورون باالعتراف بالیوم العالمي للعب في المجتمع  @

 الوم نحن نتعھد بان نلعب كل یوم
#plegdetoplayeveryday 

في 27 أغسطس 2022

 اسم المنظمھ- فخورة بالتوقیع #تعھد ان تلعب كل یوم مع
ga4good coachesacrosscontinents@ و 

 اللعب یأتي في العدید من األشكال واألحجام. نأمل أن یصبح اللعب جزًءا أساسًیا من الحیاة
 " !الیومیة للجمیع

بعد - 27 أغسطس 2022

ثالث منشورات على مواقع التواصل االجتماعي

 نطلب منك النشر على وسائل التواصل االجتماعي ثالث مرات على األقل: قبل یوم اللعب العالمي لعام
:2022 وبعده. ھذه بعض االقتراحات

Twitter
@coachesacross + 

@GA4good

Instagram
@coachesacrosscontinents 

+ @ga4good

Facebook
CoachesAcrossContinents + 

GA4good

LinkedIn
Creating Legacies 17 

/ Coaches Across 
Continents 

https://twitter.com/coachesacross
https://twitter.com/GA4good
https://www.instagram.com/coachesacrosscontinents/
https://www.instagram.com/ga4good/
https://www.facebook.com/CoachesAcrossContinents/
https://www.facebook.com/GA4good
https://www.linkedin.com/company/creating-legacies-17-limited?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.linkedin.com/company/creating-legacies-17-limited?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.linkedin.com/company/creating-legacies-17-limited?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


1. حمل إطار تشعبي

2. أدخل الصورة التي تختارھا في اإلطار ، وقم بتنزیل إطار االرتباط التشعبي

3. أدخل الصورة التي تختارھا في اإلطار

4.  انشر على وسائل التواصل االجتماعي وضع عالمة

ga4good @ و coachesacrosscontinentsعلى

5.  انشر على وسائل التواصل االجتماعي وضع عالمة

ga4good @ و coachesacrosscontinentsعلى

تعلیمات

 إطار نموذج لوسائل التواصل
االجتماعي
 یرجى الرجوع إلى إطار الوسائط االجتماعیة
 المرتبط تشعبًیا إلى الیمین والشعارات في أعلى
..یسار ویمین ھذه الصفحة الستخدامھا خارجًیا

https://drive.google.com/file/d/13b8eNF22SgwwNPumh2VByWQGbZh8bEPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SL_j-C0CXhO4HpqrnHYvekvqy0H_r8JT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h_8_lk3XuxWWOAUIk8XRIaiJjI4_t3nC/view?usp=sharing


!شكرا لك
 یسعدنا أنك تفكر في تخصیص وقت للعب ھذا

 .العام من أجل یوم اللعب العالمي
 نتمنى أن تحظى بیوم رائع وأن تتعھد وتشارك المرح

من خالل مشاركھ اسم المنظمتین اسفل
coachesacrosscontinents و @ 

@ga4good 

باستخدام
 #PledgetoPlayEveryday!

August 27, 2022
Global Day of Play

#PledgetoPlayEveryday
Take the Pledge

@coachessacrosscontinents + 
@ga4good

Join the community

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzZaNg9ztVVxl-J88eTlm0sTWI-99kpo7JNXwQ2a38Wggvgg/viewform
https://www.instagram.com/coachesacrosscontinents/
https://www.instagram.com/ga4good/


" إنھا موھبة سعیدة أن تعرف كیف تلعب"

رالف والدو إیمرسون


