
PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON: 

Dave Knopp, Operations Chief
dave.knopp@sdcounty.ca.gov  •  619-806-6967

TUNGKOL SA PROGRAMA: Sa loob ng inisyatiba ng Pagpapananatili sa 
County ng San Diego ay ang layunin na mapreserba, maprotektahan, 
mapanatili at linangin ang mga likas na kapaligiran kung saan ang mga 
residente, bisita at hinaharap na henerasyon ay maaaring gumugol ng 
kalidad na oras sa labas. Ang isa sa mga taktika upang suportahan ang 
inisyatibong ito ay ang paglulunsad ng isang Programang Unang Panahon na 
Pagkakamping – bahagi ng aming programa na Mararanasan ang Panlabas, na 
naglalayong mapaunlakan, turuan at magbigay ng inspirasyon sa mga bisita 
sa parke. Kinikilala namin na maraming mga pamilya sa San Diego na hindi 
nagkamping, o kahit na bumisita, mga parke. Sa pamamagitan ng pag-anyaya 
sa mga tao sa aming mga lugar, at pagbibigay sa lahat ng kinakailangang 
kagamitan at tagubilin, inaasahan naming pagtagumpayan ang mga hadlang 
sa pagbisita, tulad ng kakulangan sa kamalayan at kahirapan sa pananalapi.

Ang kagawaran sa county ng san diego ng mga parke at unang pagkakataon 
sa kamping ng libangan ay nagbibigay ng walang bayad na reserbasyon 
sa katapusan ng linggo sa dalawa sa aming mga camping ground: Dos Picos 
County Park at Tijuana River Valley Regional Park.

ANONG KASAMA*: 

 • Isang 6-taong tolda + tatlong 4-taong tolda
 • Walong mga bag na pantulog
 • Walong mga banig na pantulog
 • Walong mga natitiklop na upuan
 •  Tatlong mga parol
 • Isang palamigan
 • Kahoy na panggatong
 • Anim na marshmallow roasting sticks
*Ang mga item ay nakolekta at dinidisimpekta pagkatapos gamitin. Ang mga 
nagkakampo ay maaari ding magdala ng kanilang sariling kagamitan. Ang mga 
lugar ng kampo ay tumatanggap ng pinakamataas na 8 katao at dalawang 
sasakyan.

MAGPAREHISTRO: 

Tawagan ang aming Reservation Desk sa 858-565-3600, Lunes 
hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Magagamit ang mga lugar 
ng kampo sa Biyernes, Sabado at Linggo, at dapat na ma-book nang 
maaga. Maliban sa bakasyon.

TANDAAN: 

Ang programa ay idinisenyo para sa mga fi rst-time na magkakampo. 
Kung andoon ka na sa aming sistema, magkakaroon ka pa rin ng mga 
pagkakataon upang magkamping nang libre sa aming mga parke sa 
pamamagitan ng aming serye ng Mga Parke 101.
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Ang mga kagamitan sa pagkakamping ay ibinibigay, at ang mga kawani 
ng parke ay nagbabahagi ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon 
tulad ng kung paano mag-set up ng isang campsite, kung paano 
magsimula ng isang apoy sa kampo, mga prinsipyo ng leave-no-trace at 
mga tip sa kaligtasan sa labas.

*Ang mga item ay nakolekta at dinidisimpekta pagkatapos gamitin. Ang mga 
nagkakampo ay maaari ding magdala ng kanilang sariling kagamitan. Ang mga 

hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Magagamit ang mga lugar 

magsimula ng isang apoy sa kampo, mga prinsipyo ng leave-no-trace at 

Tijuana River Valley REGIONAL PARK

1942 Monument Road, San Diego, CA 92154 (site #38)

Ang kagawaran sa county ng san diego ng mga parke at unang pagkakataon 
sa kamping ng libangan ay nagbibigay ng walang bayad na reserbasyon 
sa katapusan ng linggo sa dalawa sa aming mga camping ground: Dos Picos 

magsimula ng isang apoy sa kampo, mga prinsipyo ng leave-no-trace at magsimula ng isang apoy sa kampo, mga prinsipyo ng leave-no-trace at dos picos countydos picos county Park
17953 Dos Picos Park Road, Ramona, CA 92065 (site #5)


