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Parks and Recreation

 مبادرة واحدة    +    ثالث حمالت 
دماج والمساواة   لزيادة الوعي والإ
ي سان دييجو

وإمكانية الوصول �ف

تسلط سلسلة حدائق راد اإلقليمية الضوء عىل تسلط سلسلة حدائق راد اإلقليمية الضوء عىل 2323 متنزًها إقليميًا يف  متنزًها إقليميًا يف 
قسم املتنزهات واالستجامم من خالل إبراز منتزًها واحًدا شهريًا وجميع قسم املتنزهات واالستجامم من خالل إبراز منتزًها واحًدا شهريًا وجميع 
األنشطة والفعاليات الرتفيهية التي تقام يف املوقع. يتم اإلعفاء من رسوم األنشطة والفعاليات الرتفيهية التي تقام يف املوقع. يتم اإلعفاء من رسوم 
وقوف السيارات يف الحدائق املميزة لهذا الشهر، ولدى الحراس ملصقات وقوف السيارات يف الحدائق املميزة لهذا الشهر، ولدى الحراس ملصقات 

قابلة للتحصيل! قوائم الجدول الزمني متاحة عىل الرابط أدناه. قابلة للتحصيل! قوائم الجدول الزمني متاحة عىل الرابط أدناه. 

بالرشاكة مع جمعية سان دييغو لركوب الدراجات الجبلية ومتجر بالرشاكة مع جمعية سان دييغو لركوب الدراجات الجبلية ومتجر REIREI يف  يف 
سان دييغو ومدينة سان دييغو وغريها، وضع قسم املتنزهات واالستجامم سان دييغو ومدينة سان دييغو وغريها، وضع قسم املتنزهات واالستجامم 

تحديًا لركوب الدراجات يف الجبال يضم مثانية مسارات للمبتدئني تحديًا لركوب الدراجات يف الجبال يضم مثانية مسارات للمبتدئني 
واملتوسطني واملتقدمني يف ستة متنزهات مقاطعة. تتضمن حملة "اصنعها واملتوسطني واملتقدمني يف ستة متنزهات مقاطعة. تتضمن حملة "اصنعها 

بنفسك" هذه لقاءات شهرية وهدايا وفرًصا الستعارة جميع املعدات الالزمة.بنفسك" هذه لقاءات شهرية وهدايا وفرًصا الستعارة جميع املعدات الالزمة.

_

تعيد هذه السلسلة التعليمية العملية التي يديرها العمالء األمور إىل تعيد هذه السلسلة التعليمية العملية التي يديرها العمالء األمور إىل 
األساسيات. تعلم أساسيات األماكن الخارجية مثل كيفية التنزه سريًا األساسيات. تعلم أساسيات األماكن الخارجية مثل كيفية التنزه سريًا 

عىل األقدام، وركوب الدراجة، والتخييم، وصيد األسامك، وركوب قوارب عىل األقدام، وركوب الدراجة، والتخييم، وصيد األسامك، وركوب قوارب 
الكاياك، وتسلق الصخور تحت إرشاف موظفي املنتزه، املزودة بجميع الكاياك، وتسلق الصخور تحت إرشاف موظفي املنتزه، املزودة بجميع 

املستلزمات املضمنة ومع خدمات النقل والرتجمة االختيارية.املستلزمات املضمنة ومع خدمات النقل والرتجمة االختيارية.

SAN DIEGO COUNTY

PARKS 
SOCIETY

تعد مقاطعة سان دييغو من أكرث تعد مقاطعة سان دييغو من أكرث 
األماكن تنوًعا عرقيًا وثقافيًا يف البالد. األماكن تنوًعا عرقيًا وثقافيًا يف البالد. 
يف املتنزهات واملحميات التي تديرها يف املتنزهات واملحميات التي تديرها 

املقاطعة، يتم االحتفال بهذا التنوع من املقاطعة، يتم االحتفال بهذا التنوع من 
خالل نظام متنزهات قوي ذي خصائص خالل نظام متنزهات قوي ذي خصائص 
يف جميع املناطق الجغرافية ومن خالل يف جميع املناطق الجغرافية ومن خالل 

عرشات الربامج والخدمات التي يتم عرشات الربامج والخدمات التي يتم 
تقدميها إلرشاك وتثقيف وترفيه ومتكني تقدميها إلرشاك وتثقيف وترفيه ومتكني 
الزوار من جميع األعامر واالهتاممات الزوار من جميع األعامر واالهتاممات 

والقدرات. والقدرات. 

 يلتقي قسم املتنزهات واالستجامم  يلتقي قسم املتنزهات واالستجامم 
 ) )Parks And Recreation )DPR) Parks And Recreation )DPR) ))

يف مقاطعة سان دييغو بالناس أينام يف مقاطعة سان دييغو بالناس أينام 
كانوا؛ الذين يقروا بوجود عوائق تحول كانوا؛ الذين يقروا بوجود عوائق تحول 

دون زيارة املتنزه. أطلق املوظفون دون زيارة املتنزه. أطلق املوظفون 
ثالث حمالت جديدة لتوسيع نطاق ثالث حمالت جديدة لتوسيع نطاق 

التواصل وتشجيع املزيد من األشخاص التواصل وتشجيع املزيد من األشخاص 
عىل قضاء وقت ممتع يف الخارج. عىل قضاء وقت ممتع يف الخارج. 

بفضل اإلعفاء من الرسوم، واإليجارات بفضل اإلعفاء من الرسوم، واإليجارات 
املجانية والنقل، واملساعدة يف الرتجمة. املجانية والنقل، واملساعدة يف الرتجمة. 

sdparks.org/experienceoutdoors


