
برای اطالعات بیشتر:
Dave Knopp، سرپرست عملیاتی

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

اطالعاتی درباره برنامھ: در طرح پایایی در کانتی سن دیگو
ھدف اصلی حفظ، محافظت، نگھ داری، و پرورش محیط ھای طبیعی است تا 

ساکنین، بازدیدکنندگان، و نسل ھای بعدی بتوانند وقتشان را بھ گونھ ای مفید در 
فضای باز سپری کنند. یکی از راھکارھای موجود برای رسیدن بھ این ھدف، 
راه اندازی "برنامھ کمپینگ برای اولین بار" است کھ بخشی از برنامھ گسترده 

"تجربھ در فضای باز" است ، و تالش می کند امکانات الزم را برای بازدیدکنندگان 
از پارک فراھم کند، بھ آن ھا آموزش دھد، و آن ھا را ترغیب کند. می دانیم کھ 

خانواده ھای زیادی در سن دیگو در پارک ھا چادر نمی زنند و حتی بھ پارک 
نمی روند. امیدواریم با دعوت از افراد برای آمدن بھ محل ھای کمپینگ ما و 

فراھم کردن ھمھ تجھیزات و آموزش ھای الزم، ھرگونھ مانع را برای بازدید از 
این محل ھا، ازجملھ مطلع نبودن و مشکالت مالي از بین ببریم. 

و مشکالت مالی از بین ببریم.

dos picos county Park Park

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

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

کمپینگ شامل موارد زیر است*:
یک چادر 6 نفره + سھ چادر4 نفره  •  

ھشت کیسھ خواب  •  
ھشت تشک خواب  •  
ھشت صندلی تاشو  •  

•  سھ فانوس  
یک کولر (خنک کننده)  •  
چوب برای سوزاندن  •  

شش سیخ کباب مارشمالو  •  
ھمھ این وسایل بعد از استفاده، جمع آوری و ضدعفونی می شوند. افراد می توانند   *

وسایل خودشان را نیز 
بھ کمپ بیاورند. محل کمپینگ ظرفیت حداکثر 8 نفر و دو وسیلھ نقلیھ را دارد.  

ثبت نام:
روزھای دوشنبھ تا جمعھ از 8 صبح تا 5 عصر ازطریق 

شماره 0063-565-858 با بخش رزرو تماس بگیرید. محل 
ھاي کمپ روزھای جمعھ، شنبھ، و یک شنبھ قابل استفاده ھستند 

و باید ازقبل رزرو کنید. بجز تعطیالت.

توجھ:
این برنامھ برای کسانی است کھ برای اولین بار بھ کمپ 

می آیند. اگر قبالً در سیستم ما ثبت نام کرده اید، ھمچنان می توانید 
در مجموعھ Parks 101 بھ صورت رایگان از پارک ھای ما 

استفاده کنید.

تجھیزات کمپینگ ارائھ خواھد شد و پرسنل پارک اطالعات مفیدی را مانند 
نحوه برپایی محل کمپ، نحوه روشن کردن آتش، اصول بھداشتی و نظافت 
محیط، و نکاتی درباره ایمنی در فضای سرباز در اختیارتان قرار می دھند.

در اولین برنامھ کمپینگ اداره پارک ھا و تفریحات کانتی سن دیگو ، رزرو در روزھای 
آخر ھفتھ در این دو محل کمپینگ بھ صورت رایگان انجام می شود: 

.TIJUANA RIVER VALLEY REGIONAL PARK و DOS PICOS COUNTY PARK
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