
Dear Abu Dhabi Community,

We are pleased to launch Activity Platform by ADEK, an online portal where 
some of the leading edutainment providers and learning program creators 
showcase a wide range of fun and interactive activities for young children 
starting school, to young adults about to graduate university.

A new playground for the community, Activity Platform is designed to engage 
our youth in extra-curricular programs that will educate and entertain them 
through a diverse and immersive hub, created just for them. 

For young adults looking to catch up on 
necessary skills, wishing to participate in a 
coding competition or learn a new hobby, 
visit our site to connect with the people 
and resources that can make it happen.
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Alternatively, for kids interested in exploring 
exciting new activities, or who prefer competing 
with their friends and exploring virtual cultural 
experiences, Activity Platform features some 
of the best edutainment for a fun-filled and 
meaningful break at home.

GET STARTED NOW 
AND EXPLORE WHAT
WE HAVE TO OFFER 
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www.activityplatform.ae


أعزاءنا أفراد ا�جتمع بأبوظيب،

يرسنــا يف دائــرة التعليــم وا�عرفــة أن نعلــن لكــم عــن إطالق منصة األنشــطة، اليت تجمع نخبة من 
رّواد مقدمــي الرتفيــه التعليمــي وتطويــر برامــج التعّلــم. توفــر ا�نصــة محتــوى متنوع من األنشــطة 
ا�متعة والتفاعلية اليت تستهدف جميع الطلبة، سواًء كانوا من األطفال الصغار الذين بدأوا رحلتهم 

ا�درسية للتّو، أو من الشباب الذين هم عىل وشك التخرج من اجلامعة.

منصة األنشطة توفر مساحة لعب جديدة يف ا�جتمع، تدعم ا�سرية التعليمية للطلبة من خالل 
توفري األنشطة الالصفية الغنية وا�تنوعة اليت تم تصميمها هلم خّصيصاً.

LIVE مـــــــــــــــــــــــنصة
 األنشطـــــــــــــة

فسواًء كنت تتطلع الكتساب مهارات جديدة، أو
أو العايل،  التعليم  اإلرشاد حول  احلصول عىل 
أو حىت الربمجة،  با�شاركة يف مسابقات  رِغبت 
أردت أن تتعّلم هواية جديدة، سنصلك باجلهات

وا�وارد اليت يمكنها مساعدتك يف تحقيق ذلك.

وتجربة كل جديد، باالستكشاف  الشغوفني  ولألطفال 
أو أولئك الذين يفضلون التنافس مع األصدقاء وخوض
التجارب االفرتاضية، تقدم هلم منصة األنشطة مجموعة
اليت تضمن هلم قضاء التعليمي  الرتفيه  من وسائل 

عطلـــــــــــــــــــــة ممتعة وممزية يف ا�زنل. الكثري من ا�ــرح 
بانتظاركم. والفـــــــــــــــــــائدة 
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اكتشفوا أنشطتنــــــــــــا اآلن!

www.activityplatform.ae

