
 فعاليتهای خانوادگی
ما برای تمام اعضای خانواده بر اساس خاص برنامه 

برنامه های تفريحی که ما درگذشته . هايی برگزار ميکنيم
 برگزار کرده ايم شامل جادوگر و مرد خزنده چرخان 

 (Roving Reptile Man)  و علم ديوانه 
 (Mad Science) بودند. 

 
 رويداد های خاص

وقايع مختلف و تعطيالتی که در طول سال جشن می 
 :  گيريم عبارتند از

 جستجوی تخم مرغ فصل بهار  •
 شب ملی بيرون آمدن  •
 جشنواره پاييزی عجيب   •
 شام تنکز گيوينگ  •
 غذای سنتی و دسته جمعی روز تعطيلی  •
 

 اطفال
برنامه های مداوم و منظم ما در زمينه فعاليتهای کودکان 

ما همچنين . شامل يک محل بازی سرپوشيده را ببينيد
چندين نوع کالس و برنامه های خاص و برنامه تفريحات 

 .بيرون منزل را عرضه ميکنيم
 

 جوانان
در هر سه ماه برنامه های گسترده و متنوعی شامل 

موسيقی، برنامه های تفريحی در تعطيالت، برنامه های 
 .هنری و صنايع دستی و غيره را ارائه می دهيم

 
 
 
 
 

ما چندين نوع ورزش را در طول سال برای تمام 
يک نمونه از . سنها و اشخاص عرضه ميکنيم

: برنامه های مختلفی که ما عرضه ميکنيم  
 

 ورزش برای جوانان و نوجوانان
 بسکتبال •
 فلگ فوتبال  •
 دو و ورزش ميدانی •
 واليبال دختران •
 ساکر •
 

 کالسهای ورزشی برای جوانان
 تنيس •
 نرف ساکر داخل سالن •
 کالسهای ورزشی •
 تی بال •
 

 کالسها و تيمهای بزرگساالن
 ليگهای کيکبال •
 فلگ فوتبال •
 يوگالت. يوگا. تفريحی نيا •
 تنيس •
 پلی متريکس •
 ساکر •
 بسکتبال •
 

اگر ورزش مورد عالقه شما در ليست باال نميباشد، 
ما هميشه در جستجوی ايده های . لطفا به ما بگوييد

 .برنامه ای جديد می باشيم

 
 نوجوانان

مرکز نوجوانان مرکز جالبی برای بازی بيليارد و تماشای 
تلويزيون و کمک در انجام کارهای خانه و برگزاری 

کالس پخت و پز و رفتن به جاهای ديدنی و استفاده از 
برنامه های شب هنگام . امکانات اموزش خدماتی است

 . نيز هر هفته اجرا ميشوند
 

 بزرگساالن
برای حضور . ما فقط به کودکان خدمات ارائه نمی کنيم

در کالس يک . در برنامه های جذاب و غنی به ما بپيونديد
ما . روزه و يا اخر هفته و يا يک هفته ای ما ثبت نام کنيد

. چندين برنامه از کالس پيانو گرفته تا يوگا عرضه ميکنيم
 !ما همه جوره در خدمت شما هستيم

 
  ساله و بيشتر50بزرگساالن 

ما با کارمندان تفريحی اليف النگ همکاری می کنيم تا 
وسيله حمل و نقل روزانه و برنامه های سالمتی و کلوبها 

 . و تفريحات را عرضه کنيم
 

 اشخاص خاص 
دفتر برنامه های خاص برنامه ها ی خاص خود را هر 

اگر درمورد . سه ماه در وست سياتل عرضه ميکنند
حضور در اين برنامه ها سوالی داريد با شماره تلفن 

 .  تماس بگيريد4950-684-206
 
 
 

 برنامه ريزی تفريحی مراقبت در سنين مدرسه

ن                                              :   معلم الزم داريم   ف ل اره ت ا شم ا ب ف ط د ؟ ل ي رار ده ايا عالقه و يا مهارت بخصوصی داريد که دوست داريد آن را در اختيار اشخاص ديگر ق
 .  تماس بگيريد7422-684-206

قبل و بعد از سنين مدرسه     برنامه هايی  
برای والدينی که کار ميکنند از کالس 

در .  عرضه ميشوند5کودکستان تا کالس 
کنارکمپ تابستانی، ما ابه برنامه مراقبتی در 

 . سنين مدرسه احتياج داريم

 

 يکی از گزينه های مراقبتی مهم در وست 
سياتل های پوينت سی سی است که تحت 

قرار دارد و استفاده از آن نيز  DSHSحمايت 
برای افراد مقرون به صرفه است، اين بدين 

معناست که کودکتان در زمانيکه دور از 
مدرسه سا خانه است به بهترين شکل ممکن 

کارکنان به . اوقات خود را سپری می کند
سختی تالش می کنند تا در حين پرورش 
استعدادهای فرزندتان و خالقيتهای وی، 

فرصت انتخاب و تصميم گيری را برای آنها 
 .فراهم کنيد

 

  ماه10 هزينه برنامه بطور مساوی بين 
در طول دوران مدرسه تقسيم )  روز178 ( 

هزينه بيشتری برای روزهای که . خواهد شد
مدرسه نميباشد و روزهای تعطيلی وجود 

کارمندان برنامه غذای سرپايی برای . دارد
 . صبحانه و بعد از ظهر فراهم خواهند کرد

 

هزينه ميباشد برای % 90 کمک هزينه که تا 
خانواده های واجد شرايط موجود ميباشد و ما 

 . را هم می پذيريمDSHSفيش 

 ورزشها و سالمتی
مرکز جامعه محلی های پوينت کالسها، فعاليتها و برنامه های خاصی را برای تمام جامعه بدون در نظر گرفتن سن ، توانايی و        

. موقعيت اقتصاديشان عرضه می کند  



تشکيل جامعه محلی از طريق مردم و 
 پارکها و برنامه ها

 اجاره 
مرکز محلی های پوينت اطاق و وسايل با کيفيت عالی برای تمام 

 جلسات و برنامه های عرضه ميکند 
 

 : اماکن زيبايی که آماده خدمت رسانی می باشند عبارتند از
 
 اطاق مناسب برای استفاده های مختلف 

  نفر184گنجايش -   
 

  سالن ورزش
  نفر376گنجايش -   
 

  اطاق جلسه
  نفره184 تا 10مناسب برای گروه های -   
 

  اشپزخانه تمام عيار 
 
 

 : وسايل موجود شامل
 
 ميز و صندلی 

  نفر200کافی برای -   
 

  صفحه پروژکتور
 

  ميکرفون و سکو
 

  وسايل زمان سنجی و نگه داری امتياز 
 برای استفاده در ورزشگاه-   
 

  اسباب بازی اطفال برای جشنها
 با هزينه موجود ميباشد -   

 
 

بدليل امکان تغيير در مبلغ اجاره و هزينه کارگر ما اين مبلغ ها را  
لطفا با ما برای اگاهی از هزينه برنامه تان . اينجا ذکر نکرده ايم

 .تماس بگيريد
 

 . ما خوشحالم که بتوانيم به شما در برنامه اينده تان کمک کنيم
 

 . همين امروز با ما تماس بگيريد

 هدف اداره پارک و تفريحات سياتل
ما محل از طريق مردم و پارک و برنامه ها جامعه محلی را 

 . ايجاد ميکنيم
 

پارک و مرکز تفريحات سياتل و ارک با همکاری يکديگر 
 برای شما کار ميکنند

يکی از قويترين و مهمترين شريکهای پارک سياتل، کنسول 
ارک يک سازمان خيريه . سازمانی تفريحی يا ارک ميباشد

ميباشد که هدفش حمايت از تفريح و سرگرمی از طريق 
عرضه برنامه ها و خدمات برای اجتماع ما و ارائه مشاوره در 

زمينه برنامه ها و خدمات و موسسات و امور اجرايی اداره 
 . پارک در سياتل ميباشد

 
 اطالعات درمورد کنسول مشاوره

هر کنسول مشاوری شامل اشخاص داوطلب است که از طرف 
رييس اداره پارک و تفريحات انتخاب شده و کارمندان پارکها 
همکاری نموده، و در زمينه نوع برنامه ها و عمليات اجرايی 

که در مراکز محلی و يا برای گروهی عرضه خواهد شد 
 . مشاوره ارائه می کند

 
 ارک کمک در بودجه گزاری و حمايت از کنسول مشاوره، و 

مديريت محلی را در دستور کار خود دارد وخدمات آموزشی و 
 . اهداف اينده را عرضه ميکند

 
 شما هم ميتوانيد با شرکت در کنسول مشاوره های پوينت که 

 . ماهانه جلسات دارند کمک کنيد
 

 :هدف کنسول مشاوره های پوينت
ايجاد ارتباط با جامعه محلی از طريق ارائه خدمات ممتاز  •

در زمينه مشتری داری، ارتقای سطح کيفی زندگی و 
 .کمک به افراد برای شنخات توانايی های بالقوه شان

 
حذف موانع و حصول اطمينان از دسترسی برابر و  •

 عادالنه افراد به خدمات با هزينه های معقول 
 
ارائه فرصتهای مناسب برای افراد به منظور ارتقای   •

سطح بهداشت ارائه خدمات سرگرمی مناسب، يادگيری 
 .. مبتنی بر خالقيت و خدمات شهری

 
 
 
 
 

 برنامه های جالب در های پوينت
  

برنامه های مخصوص نوجوانان و جوانان و اطفال و  •
 بزرگساالن 

 مراقبت قبل و بعد از مدرسه •
 کمپ تابستانی روزانه •
 محل بازی داخل سالن اطفال •
 کالسهای مهدکودک •
 کالسهای رقص •
 کلوب ورزشی •
 برنامه های خانواده ای •
 برنامه های خاص •
 بسکتبال و واليبال سرپايی •
 پينگ پونگ •

 
 

 داخل محل را برای تفريحات بيشتر ببينيد 
 
 

 کمک مالی موجود ميباشد 
 

پارک و تفريحات سياتل و ارک بورسيه خدماتی که به کاهش هزينه 
 . برنامه ها کمک می کند را عرضه ميکند

 
 برای برنامه مراقبت کودک موجود 90% امکان دارد که بورس تا 

  برای برنامه های ديگر 80%امکان دارد که بورس  تا .  باشد
 . بايد تقاضايتان را ارائه دهيد. موجود باشد

 
را قبول ميکنيم و موسسه مجاز  DSHS ما همچنين کمک هزينه 

 . ميباشد DSHSمراقبت کودک 
 

 امکانات ديگر 
 

اگر خدماتی که ما عرضه نميکنيم را الزم داريد از ما در اين مورد 
امکان . که خدمات ديگری که در محل قابل ارائه است سوال کنيد 

 . دارد که بتوانيم شما را با يکی از سازمانهای شريکمان ارتباط دهيم

مرکز جامعه محلی 
 های پوينت

6920 34TH AVE SW 

SEATTLE, WA  98126 

(206) 684-7422 

(206) 684-7402 (FAX) 


