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الهالوين ألنشطة توصيات عن تعلن البلدية  

 

    Trick-or-treat  بأنشطة ستحتفل لكسنغتون أن اليوم غورتون ليندا  لبلديةا رئيسة أعلنت                 
 
   الهالوين عيد  ف

 
 ف

م الذي الوقت نفس ِوض بيشت   آندي الحاكم عن الصادرة العامة الصحة بإرشادات فيه ستلتر 
َ
َحة وُمف ة الصِّ    العامَّ

 
 كنتاك    ف

 . ستاك ستيفن الدكتور 

 نحتفل ل  قد  أننا  من الرغم وعىل COVID-19 بسبب العام هذا  لدينا  العادية هالوينال عيد  تقاليد  ستتغت  : "غورتون قالت

كة األوعية من الحلويات عىل نحصل ل  أن أو  السنوية األنشطة ببعض    المعهودة المشتر
 
   األحياء ف

 
 يزال فال  الهالوين، عيد  ف

 جمع يمكنكم. وسالمة بأمان ولكن ومجتمعنا  النا أطف يستمتع أن نريد  . Trick-or-treat وخدعة بالعيد  الستمتاع بإمكاننا 

فة الحلوى
َّ
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ً
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 وارتدوا  ، آمنة إجتماع   تباعد  مسافة عىل حافظوا  ولكن الُمف

   و  للوجه واقية أقنعة
 
ُمعات إىل اإلنضمام حالة ف موا  تجَّ ل أو  أشخاص 10 ل  التجمعات هذه تكون بأن إلتر 

َّ
 ".  أق

م
َّ
ظ
َ
ن
ُ
   Trick-or-treat خدعة ست

 
   وكما  مساًء، 8 حتر  6 الساعة من الجاري أكتوبر  31 السبت يوم لكسنغتون ف

 
، ف  

 الماض 

طة دوريات من المزيد  هناك سيكون  . الهالوين عيد  مساء الشر

ة توصيات باتباع َيةوا والولئية الفيدرالية ةالعامَّ  الِصحَّ
ِّ
ة العادية األنشطة بعض بممارسة يوض ل  ،فإنه لَمَحل  بخدعة الخاصَّ

Trick-or-treat .أنشطة إن Trick-or-treat الُمماَرَسة    
 
ة  مجموعات ف ِرَية األزياء حفالت و  كبت 

ُّ
ك
َ
ن
َ
 المنازل ألعاب و  الت

هات و  باألشباح المسكونة    الت  
 
ُمعات الجّرارات وركوب القش مزارع ف ة لحشود ا وتجَّ  وعالية آمنة غت   أنشطة تعتت   الكبت 

   الحلويات تغليف يجب كذلك.  الخطورة
 
   أو  فردية، مغلفات ف

 
 وَ  و  فردية هدايا  أكياس ف

ْ
    أو  ر مَّ مَ  أو  منضدة عىل ها عِ ض

 
 مدخل ف
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   المشاركون ليقوم البيت
 
كةالم الحلويات أوعية باستخدام ُينصح ل . بأنفسهم بأخذها  Trick-or-treat خدعة ف    شتر

 يحتاج التر

 . باليد  الحلويات توزي    ع ليجب كذلك  ،الحلويات ألخذ  فيها  أيديهم إدخال إىل األفراد 

ح ذلك، إىل باإلضافة    Trick-or-treat خدعة ممارسة ةيَ حِّ الِص  اإلرشادات تقتر
 
   والبقاء فقط، العائلية المجموعات ف

 
ّ  ف  ،الَح 

ا   اليدين معقم واستخدام ً  . للوجه واقية أغطية الهالوين أقنعة تعتت   ل . كثت 

 لكننا  األنشطة، بعض إلغاء إىل اضطررنا  لقد ". "الهالوين باحتفالت  لالستمتاع للمجتمع آمنة فرص توفت   نريد : "غورتون قالت و 

 ."ممتعة بدائل توفر  من متأكدين

   الهالوين وبرامج فعاليات تتضمن
فيه الحدائق إدارة تنظمها  التر    والتر

 
   لكسنغتون ف

 : يىل   ما  العام هذا  إلغاؤها  تم والتر

ة الهالوين مهرجان  •  اإلثارة ومست 

McConnell Springs    
 
ه ف Little Goblins Galore منتر  نامج•  فيه   الت     لألطفال التر

هات بتأجت   ُيسمح لن  •   ”Trick-or-treat“ ألنشطة المدينة منتر 

   الهالوين باحتفالت  الخاصة األنشطة و  الموسمية األنشطة من العديد  هناك
ُمها  التر

ِّ
ظ
َ
ن
ُ
   البلدية ت

. بها  اإلستمتاع يمكن والتر

 : كالتاىل    وه   األحداث هذه خالل  COVID-19من للوقاية صارمة احتياطات اتباع سيتم

  ” Thriller Zombie“رقص دروس•  
 
  Moondance Amphitheatre مشح ف

   Hocus Pocus  Freaky Friday Flicks فيلم عرض •
 
   السيارات داخل من للمشاهدة الطلق الهواء ينما س ف

 
ه ف  Masterson Station  منتر 

Park 

يي    عمل ورشة•      الهالوين بعيد  خاصةال والطباعة التر 
 
 Artworks at Carver School ف

   Wicked Wonders منوعات عرض•   
 
  Moondance Amphitheatre مشح ف

   Jack-o-lantern Trail Pumpkin Pledge اإلضاءة شاعلوم القرع من المنحوتة جاك فوانيس وضع • 
 
ه ف  McConnell Springs منتر 

   العمل عرض •
   Día de los Muertos اإلستعراض 

 
 Moondance Amphitheatre مشح ف

   القادمة األنشطة هذه تفاصيل تتوفر 
 
 v/FallEventswww.lexingtonky.go : ف

الع يمكن
ِّ
   ةالعامَّ  ةحَّ الِص  إدارة إرشادات عىل اإلط

 
   بسالمة الهالوين بعيد  لإلحتفال كنتاك    ف

 
  www.kycovid19.ky.gov : ف
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