
لمزید   من   المعلومات: 
دیف   نوب،   رئیس   العملیات

dave.knopp@sdcounty.ca.gov  •  619-806-6967

حول   البرنامج :    من   ضمن   أھداف   مبادرة   االستدامة   لمقاطعة   سان   دییغو

 الحفاظ   على   البیئات   الطبیعیة   وحمایتھا   وصیانتھا   وزراعتھا   حیث   یمكن   للمقیمین   والزوار   واألجیال  
 القادمة   قضاء   وقت   ممتع   في   الخارج .  تتمثل   إحدى   أسالیب   دعم   ھذه   المبادرة   في   إطالق   برنامج  

 التخییم   ألول   مرة  (First Time Camping Program) –  وھو   جزء   من   برنامج   اكتشف  
 الخارج  (Experience the Outdoors)  الشامل،   الذي   یسعى   إلى   استیعاب   وتثقیف  

 وإلھام   زوار   المنتزھات .  نحن   ندرك   أن   ھناك   العدید   من   العائالت   في   سان   دییغو   التي   ال   تخیم  
 في   المنتزھات   أو   حتى   تزورھا .  من   خالل   دعوة   األشخاص   إلى   مواقعنا،   وتوفیر   جمیع   المعدات  

 والتعلیمات   الالزمة،   نأمل   في   التغلب   على   الحواجز   التي   تحول   دون   ھذه   الزیارة،   مثل   نقص   الوعي  
 والصعوبات   المالیة . 

یوفر   برنامج   التخییم   ألول   مرة   التابع   إلدارة   المنتزھات   والترفیھ   في   مقاطعة
سان   دییغو   حجوزات   عطلة   نھایة   األسبوع   بدون   تكلفة   في   اثنین   من   مخیماتنا:           

.Tijuana River Valley Regional Park و Dos Picos County Park

مرفقات   التخییم *:
خیمة   واحدة   تتسع   لـ  6  أشخاص  +  ثالث   خیام   تتسع   لـ  4  أشخاص   •  

ثمانیة   أكیاس   للنوم   •  
ثمانیة   حصائر   للنوم   •  

ثمانیة   كراسي   قابلة   للطي   •  
ثالثة   مصابیح   •   

مبرد   واحد   •  
حطب   الوقود   •  

ستة   عصي   لتحمیص   المارشمیلو   •  
معداتھم   الخاصة .   *   یتم   جمع   المواد   وتطھیرھا   بعد   االستخدام .    قد   یجلب   المخیمون   أیًضا

تستوعب   أماكن   التخییم  8  أشخاص   كحد   أقصى   وسیارتین .

سجل : 
اتصل   بمكتب   الحجز   الخاص   بنا   على  3600-565-858 ،   من   االثنین   إلى   الجمعة،   

من   الساعة  8  صباًحا   حتى  5  مساءً .  ستكون   أماكن   التخییم   متاحة   أیام   الجمعة   والسبت   
واألحد،   ویجب   حجزھا   مسبًقا . باستثناء   العطالت .

مالحظة : 
تم   تصمیم   البرنامج   للمخیمین   ألول   مرة . إذا   كنت   بالفعل   مسّجل   في   نظامنا،   فستظل   لدیك   

فرص   للتخییم   مجاًنا   في   منتزھاتنا   من   خالل   سلسلة  Parks 101  الخاصة   بنا .

SDPARKS.ORG/EXPERIENCEOUTDOORS

یتم   توفیر   معدات   التخییم،   ویشارك   موظفو   المنتزه   معلومات   مفیدة   مثل   كیفیة   إعداد   المخیم،
وكیفیة   إشعال   نار   المخیم،   ومبادئ   ترك   المكان   كما   وجدتھ   ونصائح   السالمة   في   الھواء   الطلق.

معداتھم   الخاصة . 

الطلق

          

الطلق.

Tijuana River Valley Regional Park1942 Monument Road, San Diego, CA 92154 (site #38)

dos picos county Park Park

17953 Dos Picos Park Road, Ramona, CA 92065 (site #5)


