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األلعاب ار لمفھوم العام التعریف"األلعاب دار لمفھوم العام التعریف           

الربح تتوخى ال جمعیة ھي األلعاب دار .  
مؤاتیة بشروطٍ  اللعب ووسائل األلعاب  بإعارة فتقوم الكتب، تعیر التي المكتبة عمل أسلوب بنفس األلعاب دار تعمل .  

دارنا؟ إمكانیات ھي ما   
واأللعاب اللعب وسائل األلعاب دار تعیر   
لألعضاء إالّ  األلعاب استعارة تتاح ال .  

لھم بالغ  شخص مرافقة دون من المدرسة قبل ما عمر من األطفال مجيء یسمح ال .  
األطفال مسؤولیة المرافق أو األھل یتحمل .  

األلعاب دار في التدخین أو والمشروبات األطعمة تناول عدم یرجى .  
ً  الترتیب یستطیع  اللعب، یستطیع  من أیضا .  

المشي على تحفز التي اللعب وسائل المكعبات، األّولیة، األلعاب .  
التشیید ألعاب   .(Kapla كابال ،Duplo ُدبلو) 

الجماعیة األلعاب .  
التركیبیة الصور .  

األدوار تمثیل ألعاب الدمى، بیوت .  



(الحركة ألعاب المركبات،) الخارج ألعاب   
بوي كالغایم اإللكترونیة األلعاب  GAMEBOY  وغیرھا.  

واألعیاد الحفالت لوازم .  
الضخمة األلعاب .  

الخفة ألعاب لوازم .  
الموسیقیة اآلالت .  

التعلیمیة األلعاب .  
العالجیة األلعاب .  

) الوسائط دي في الدي أقراص األفالم، التسجیلیة، األشرطة DVD ، المسّجلة الكتب ).  
اللعب موضوع تتناول التي الكتب .  

األلعاب؟ دار إلى المجيء یمكنھ من            
والمدارس والعائالت والبالغین والیافعین المدارس طالب إلى األوالد، أصغر من :دارنا إلى للمجيء اللعب نفسھ تحب من كلّ  ندعو .  

االستعارة؟ تكلفة تبلغ كم           
االنتساب تاریخ من اعتبارا السنوي االشتراك یبدأ .  

االنتساب لدى الھویّة إلثبات وثیقة إبراز یجب .  
األلعاب على االستعارة أجرة الدار تُبیِّن .  

ً  الدار تطلب ً  اشتراكا االستعارة تكالیف إلى إضافةً  سویسري فرنك 00/35.0040. بقیمة سنویا .  
استعارتھ؟ یمكن  األلعاب من  كم           

عضویة بطاقة سویّةً  الوالدان یتلقى .  
استعارتھا یمكن التي األلعاب لعدد حدود ال .  

األلعاب؟ الستعارة  بھا المسموح المدة  ما           
فقط أسابیع   4 لمدة لالستعارة واحد بتمدید یسمح .  

االستعارة أجرة إلى إضافةً  سویسري فرنك 4.00/8.00/12.00 مبلغ  ھو :تذكیر .  



وتفحصھا األلعاب إعادة          .  
مكسورة أو ناقصة قطعةٍ  أي عن التصریح المستخدم على یتوجب .  

وسلیمة نظیفة حالةٍ  في المحدد، التاریخ وفق اللعبة إعادة المستخدم یلتزم .  
مالیة ودیعة أداء اللعبة كسر أو ضیاع حال في المستخدم على ینبغي .  

  المسؤولیة        
المستعارة األلعاب استخدام عن تنجم قد التي الحوادث أو األضرار عن األشكال من شكل أي في المسؤولیة دارنا تتحّمل ال .  

الدوام أوقات       
17.00 الساعة إلى 14.00 الساعة من األربعاء   
20.00 الساعة إلى 18.00 الساعة من الخمیس   
12.00 الساعة إلى 09.00 الساعة من السبت   

محدودة دوام أوقات وفق العطلة فترة أثناء دارنا تعمل .  
إقامتھم عنوان على  یطرأ تغییر أي إلى اإلشارة المستخدمین من یرجى .  

القوانین الئحة یراعي ال مستخدم أي طرد بحق الدار تحتفظ .  
وأفكاركم اقتراحاتكم سرور بكل منكم نتقبّل .  

  العنوان   
الھاتف رقم :  

اإللكتروني البرید عنوان :  
 
Website: www.ludothek-olten.ch 
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