یک ابتکار+سه کمپین

Experience
Outdoors
with San Diego County

 برای افزایش آگاهی ،شمول ،تساوی حقوق
و قابلیت دسترسی در سن دیگو

Parks and Recreation

متنوع
ع
شهرستان سن دیگو یکی از متنو
مکانهای قومی و فرهنگی در این
ترین مکان
پارکها و مناطق
کشور است .در پارک
حفاظت شده تحت مدیریت شهرستان،
این تنوع از طر یق یک سیستم پارک
قوی با اموالی در تمام مناطق جغرافیایی
دهها برنامه و خدماتی
و از طر یق ده
که برای تعامل ،آموزش ،سرگرمی و
توانمندسازی بازدیدکنندگان در هر
تواناییها
سن ،و با هرگونه علایق و توانایی
میشود.
میشود ،تجلیل می
ارائه می

پارکها و تفر یحات شهرستان
اداره پارک
سن دیگو  (DPR)با مردم در جایی
میکند؛ با اذعان
که هستند ملاقات می
به اینکه موانعی برای بازدید از پارک
وجود دارد .کارکنان از طر یق معافیت
حملونقل رایگان،
اجارهها و حمل
هزینهها ،اجاره
هزینه
ترجمهای ،سه کمپین جدید را
و کمک ترجمه
برای گسترش دسترسی و تشو یق افراد
بیشتر برای گذراندن اوقات باکیفیت
کردهاند.
راهاندازی کرده
در محیط بیرون راه

برجستهکردن یک پارک در هر
منطقهای  Radبا برجسته
پارکهای منطقه
مجموعه پارک
گرمکننده که در آن محل انجام ممیی
فعالیتها و رویدادهای سرگرم
ماه و تمام فعالیت
هزینههای
میدهد .هزینه
منطقهای  DPRرا مورد تأکید قرار می
شود 23 ،پارک منطقه
حیطبانان برچسب
برچسب
میشود و محیط
پارکهای ویژه در آن ماه لغو می
پارکینگ در پارک
فهرستهای تقویم در لینک زیر است.
جمعآوری دارند! فهرست
های قابل جمع
دوچرخهسواری کوهستان سن دیگو REI ،سن دیگو ،شهر
با مشارکت انجمن دوچرخه
دوچرخهسواری کوهستان را با هشت
سن دیگو و سایرین DPR ،یک چالش دوچرخه
مسیر مبتدی ،متوسط و پیشرفته در شش پارک شهرستان ایجاد کرده است.
فرصتهایی برای قرض گرفتن
این کمپین  DIYشامل جلسات ماهانه ،هدایا و فرصت
تمام تجهیزات لازم است.

مشتریمحور ،همه چیز را به اصول اولیه
ی
این مجموعه آموزشی کاربردی و مشتر 
پیادهروی،
بازمیگرداند .موارد ضروری در فضای باز مانند نحوه پیاده
بازمی
دوچرخهسواری ،کمپ کردن ،ماهیگیری ،کایاک رانی و صخره
خره
دوچرخه
حملونقل و
نوردی را زیر نظر کارکنان پارک ،با همه لوازم همراه و با حمل
خدمات ترجمه اختیاری بیاموزید.
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