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فعاليات يناير

(منظر للحديقة) Garden View ،أليسون كاتان

األحد، 30يناير
حفل افتتاح المعرض الفني السنوي 2022 *

RIVER TERRACE 6 من 1 إلى 3 مساًء ، في
نرحب بالجميع للحضور واالستمتاع باألعمال الفنية التي تم إنشاؤها في 
برامج الفنون التابعة لهيئة باتري بارك سيتي )BPCA(. يمكنك مقابلة 
زمالئك الفنانين، الفنانين/ المعلمين الذين يقودون البرامج، وتعرف على 

البرامج والفعاليات الفنية القادمة التابعة لهيئة باتري بارك سيتي.

 *)ART ON VIEW( فن المناظر الطبيعية
أيام االثنين والثالثاء والثالثاء، 31 يناير - 29 مارس 3-1 

مساًء ، في RIVER TERRACE 6 )بدون عرض 21/2( 

* تشترط مدينة نيويورك الحصول على 
التطعيم ضد Covid-19 للدخول. للمزيد من 

nyc.govKeytoNYC المعلومات قم بزيارة؛
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فعاليات يناير

(بيير أ) Pier A ،كريستين يوست

(ساوث كوف) South Cove ،مافا إدواردز

االثنين 31يناير
المعرض الفني االفتراضي السنوي 2022

استمتع بالمعرض االفتراضي لألعمال الفنية التي قام بإنشائها المشاركون في برامج 
الفنون التابعة لهيئة باتري بارك سيتي )BPCA(. يمكن مشاهدة عرض الفيديو هذا في 
 RIVER 6 في )ART ON VIEW( المعرض الفني الشخصي وفن المناظر الطبيعية
TERRACE )انظر الصفحة 2( ، أو بداية عرضه في تاريخ اإلطالق على قناة هيئة 

باتري بارك سيتي )BPCA( على اليوتيوب.
 

(بدون عنوان) Untitled ،ناي لي لوم

 قم بالمسح الضوئي لرمز االستجابة السريعة بجهازك الذكي 
لعرض قناة هيئة باتري بارك سيتي )BPCA( على اليوتيوب. 
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فعاليات يناير

السبت السبت 0808ينايريناير  
البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر:البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر:

مثل إيجي بيك، كن المهندس المعماري لنفسك!*مثل إيجي بيك، كن المهندس المعماري لنفسك!*
BATTERY PLACEBATTERY PLACE  3939 10:3010:30 صباًحا، في  صباًحا، في

تقدم البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر أنشطة عملية تركز على التخطيط تقدم البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر أنشطة عملية تركز على التخطيط 
الحضري، والبيئة المبنية، ونهج االستدامة والمرونة.الحضري، والبيئة المبنية، ونهج االستدامة والمرونة.

البرامج مجانية، لكن يشترط التسجيل.البرامج مجانية، لكن يشترط التسجيل.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات وروابط التسجيل على: يمكن العثور على مزيد من المعلومات وروابط التسجيل على: 

https://skyscraper.org/family_programs/https://skyscraper.org/family_programs/  
مقدمة من متحف سكاي سكرابر بالشراكة مع هيئة باتري بارك سيتي.مقدمة من متحف سكاي سكرابر بالشراكة مع هيئة باتري بارك سيتي.

الخميس 13يناير
 سلسلة سينما السبعينيات:

ROCK ‘N’ ROLL HIGH SCHOOL
7 مساًء، البرنامج االفتراضي

Rock ‘n’ Roll High School ،فيلم موسيقي الفيلم الموسيقي والكوميدي كوميدي 
 )1979 ، أالن أركوش( تدور أحداثه حول طالب يقود تمرًدا لموسيقى

الروك ضد إدارة المدرسة بمساعدة من آل رامونيس.
registration@bpca.ny.gov :البد من التسجيل على

قم بالمسح الضوئي لرمز االستجابة السريعة بجهازك الذكي للتسجيل 
.Eventive على Rock ’n’ Roll High School لمشاهدة فيلم
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الجمعة الجمعة 2121ينايريناير
حفلة وندرالند الشتوية لرقص الديسكو الصامتحفلة وندرالند الشتوية لرقص الديسكو الصامت

من من 66 إلى  إلى 99 مساًء، وانجر بارك مساًء، وانجر بارك
أظهر أفضل ما لديك "بعد التزلج" وانظر وتباهى بنفسك في حفل الرقص الصامت المناسب للعائلة أظهر أفضل ما لديك "بعد التزلج" وانظر وتباهى بنفسك في حفل الرقص الصامت المناسب للعائلة 

في الطقس البارد. ثالثة دي جي حية من في الطقس البارد. ثالثة دي جي حية من QuietEventsQuietEvents سوف تضئ الليل وهم يضخون  سوف تضئ الليل وهم يضخون 
اإليقاعات عبر سماعات مضيئة لكي تساعدك على االستمتاع بالحركة.. سماعات الرأس مجانية، اإليقاعات عبر سماعات مضيئة لكي تساعدك على االستمتاع بالحركة.. سماعات الرأس مجانية، 

وُيشتَرط وجود تحقيق الهويةوُيشتَرط وجود تحقيق الهوية

السبت السبت 2222ينايريناير  
البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر:البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر:

التخطيط مع الشخصية! األعمار فوق التخطيط مع الشخصية! األعمار فوق 66 سنوات * سنوات *
BATTERY PLACEBATTERY PLACE  3939 10:3010:30 صباًحا، في  صباًحا، في

تقدم البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر أنشطة عملية تركز على تقدم البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر أنشطة عملية تركز على 
..yyالتخطيط الحضري، والبيئة المبنية، ونهج االستدامة والمرونةالتخطيط الحضري، والبيئة المبنية، ونهج االستدامة والمرونة

البرامج مجانية، لكن يشترط التسجيل.البرامج مجانية، لكن يشترط التسجيل.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات وروابط التسجيل على: يمكن العثور على مزيد من المعلومات وروابط التسجيل على: 

https://skyscraper.org/family_programs/https://skyscraper.org/family_programs/
مقدمة من متحف سكاي سكرابر بالشراكة مع هيئة باتري بارك سيتي.مقدمة من متحف سكاي سكرابر بالشراكة مع هيئة باتري بارك سيتي.

حان وقت الثلوج!حان وقت الثلوج!
اذا سمح الطقس اذا سمح الطقس 

اخرج والعب في األيام الثلجية! قم ببناء رجل ثلج أو حصن، وقم بجولة اخرج والعب في األيام الثلجية! قم ببناء رجل ثلج أو حصن، وقم بجولة 
في األنبوب واصنع مالئكة الثلج في مواقع محددة على مروج حدائق في األنبوب واصنع مالئكة الثلج في مواقع محددة على مروج حدائق 
باتري بارك سيتي. ترقبوا توقعات وقت الثلوج الممتعة على قنوات باتري بارك سيتي. ترقبوا توقعات وقت الثلوج الممتعة على قنوات 

 التواصل االجتماعي الخاصة بنا:  التواصل االجتماعي الخاصة بنا: 
instagram.com/bpcparks instagram.com/bpcparks ،، facebook.com/ facebook.com/

batteryparkcityparks batteryparkcityparks ،، twitter.com/bpca_ny twitter.com/bpca_ny

* تشترط مدينة نيويورك الحصول على * تشترط مدينة نيويورك الحصول على 
التطعيم ضد التطعيم ضد Covid-19Covid-19 للدخول. للمزيد  للدخول. للمزيد 

 من المعلومات قم بزيارة؛  من المعلومات قم بزيارة؛ 
nyc.govKeytoNYCnyc.govKeytoNYC

فعاليات يناير
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فعاليات فبراير

 السبت 05فبراير
:البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر

 *عيد الحب في السماء
BATTERY PLACE صباًحا، في 39 10:30

 تقدم البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر أنشطة عملية تركز على
 البرامج .yالتخطيط الحضري، والبيئة المبنية، ونهج االستدامة والمرونة

 مجانية، لكن يشترط التسجيل. يمكن العثور على مزيد من المعلومات
:وروابط التسجيل على

https://skyscraper.org/family_programs/
 .مقدمة من متحف سكاي سكرابر بالشراكة مع هيئة باتري بارك سيتي

الخميس 03فبراير
HARRY AND TONTO :سلسلة سينما السبعينيات

7 مساًء، البرنامج االفتراضي 
 ُطرد رجل في السبعينيات من عمره من شقته في مانهاتن في فيلم
  Harry and Tonto )1974 ، بول مازورسكي( ، ثم يقرر

السفر عبر الريف مع قطته تونتو.
registration@bpca.ny.gov :يشترط التسجيل على

االثنين 14فبراير 
ورشة أقفال الحب في عيد الحب

3 - 4:30 مساًء، ملعب روكفلر
كل ما نحتاجه هو الحب! األشخاص من جميع األعمار 
مدعوون إلنشاء "أقفال الحب" على شكل قلب لربطها 

بأسوار المنتزه إلظهار حبك لباتري بارك سيتي.
الموسيقى والحلويات واألجواء االحتفالية متوفرة.

الخميس10فبراير
محرك الدم في عيد الحب

RIVER TERRACE 6 من 12 إلى 6 مساًء ، في
أظهر الحب، وتبرع بالدم! ساعد في تجديد اإلمدادات المتناقصة في منطقة 
الوالية الثالثية. تستغرق العملية برمتها أقل من ساعة ويمكن أن ينقذ تبرع 

nybloodcenter.org :واحد العديد من األرواح! اشترك اليوم على

قم بالمسح الضوئي لرمز االستجابة السريعة بجهازك الذكي 
.Eventive على Harry & Tonto للتسجيل لمشاهدة
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الثالثاء الثالثاء 2222فبرايرفبراير  
محادثات الثالثاء: الصالة الصوتية*محادثات الثالثاء: الصالة الصوتية*

RIVER TERRACE 6RIVER TERRACE 6 ، 77 مساًء ،  مساًء
احتفااًل بشهر تاريخ السود، عرض لمغني وكاتب األغاني الرومانسية احتفااًل بشهر تاريخ السود، عرض لمغني وكاتب األغاني الرومانسية 

يضم فنانين من مدينة نيويورك من مجتمع األمريكيين ذوو األصل يضم فنانين من مدينة نيويورك من مجتمع األمريكيين ذوو األصل 
األفريقي. تقدم هذه األمسية فرصة للفنانين لمشاركة أصواتهم األفريقي. تقدم هذه األمسية فرصة للفنانين لمشاركة أصواتهم 

وقصصهم الشخصية وحبهم للموسيقى. وقصصهم الشخصية وحبهم للموسيقى. 

* تشترط مدينة نيويورك الحصول على * تشترط مدينة نيويورك الحصول على 
 التطعيم ضد  التطعيم ضد Covid-19Covid-19 للدخول. للدخول.

 للمزيد من المعلومات قم بزيارة؛  للمزيد من المعلومات قم بزيارة؛ 
nyc.govKeytoNYCnyc.govKeytoNYC

فعاليات فبراير
السبت، السبت، 1919فبرايرفبراير  

 البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر:  البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر: 
*!*!UP, UP, UP SKYSCRAPERUP, UP, UP SKYSCRAPER

BATTERY PLACEBATTERY PLACE  3939 10:3010:30 صباًحا، في  صباًحا، في
 تقدم البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر أنشطة عملية تركز تقدم البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر أنشطة عملية تركز

على التخطيط الحضري، والبيئة المبنية، ونهج االستدامة والمرونة.على التخطيط الحضري، والبيئة المبنية، ونهج االستدامة والمرونة.
البرامج مجانية، لكن يشترط التسجيل.البرامج مجانية، لكن يشترط التسجيل.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات وروابط التسجيل على:يمكن العثور على مزيد من المعلومات وروابط التسجيل على:
https://skyscraper.org/family_programs/https://skyscraper.org/family_programs/

مقدمة من متحف سكاي سكرابرمقدمة من متحف سكاي سكرابر بالشراكة مع هيئة باتري بارك سيتي. بالشراكة مع هيئة باتري بارك سيتي.  
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برامج الشتاء
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 اإلثنين، اإلثنين،
منمن  33  يناير إلىيناير إلى  2525  أبريل أبريل 

تمرين جماعي للكبار *تمرين جماعي للكبار *
RIVER TERRACERIVER TERRACE  66 10:3010:30--11:3011:30 صباًحا، في  صباًحا، في

قم بتقوية الجسم بالكامل من اإلحماء إلى التهدئة من خالل قم بتقوية الجسم بالكامل من اإلحماء إلى التهدئة من خالل 
مجموعة متنوعة من التمارين الممتعة. سيقودك المدرب في مجموعة متنوعة من التمارين الممتعة. سيقودك المدرب في 

تمارين األيروبيكس، وتمارين التوازن والتناسق، باإلضافة إلى تمارين األيروبيكس، وتمارين التوازن والتناسق، باإلضافة إلى 
تمارين القوة. يتم تشجيع المشاركين على إحضار زجاجة ماء تمارين القوة. يتم تشجيع المشاركين على إحضار زجاجة ماء 

ومنشفة يد. ال يوجد برنامج في ومنشفة يد. ال يوجد برنامج في 1717//11 و  و 2121//22..

 الثالثاء، الثالثاء،
منمن  44  يناير إلىيناير إلى  2626  أبريل أبريل 

زومبا للكبار* زومبا للكبار* 
RIVER TERRACERIVER TERRACE  66 10:3010:30--11:3011:30 صباًحا، في  صباًحا، في

 التمرين المقّنع! انضم إلى المرح الذي يتميز بتصميم رقصات التمرين المقّنع! انضم إلى المرح الذي يتميز بتصميم رقصات
 التينية سهلة المتابعة أثناء العمل للحفاظ على توازنك وتناسقك التينية سهلة المتابعة أثناء العمل للحفاظ على توازنك وتناسقك

 ونطاق حركتك.  ونطاق حركتك. 
كن مستعًدا للتعليمات الحماسية وقليل من تمارين القوة والكثير من كن مستعًدا للتعليمات الحماسية وقليل من تمارين القوة والكثير من 
المرح. يتم تشجيع المشاركين على إحضار زجاجة ماء ومنشفة يد. المرح. يتم تشجيع المشاركين على إحضار زجاجة ماء ومنشفة يد. 

 الجمعة، الجمعة،
منمن  77  يناير إلىيناير إلى  2929  أبريل أبريل 

**TAI CHITAI CHI
RIVER TERRACERIVER TERRACE  66 8:30-8:3009:30-09:30 صباًحا، في  صباًحا، في

 تحسين التوازن والقوة والتركيز من خالل االنضباط الصيني تحسين التوازن والقوة والتركيز من خالل االنضباط الصيني
القديم للحركات التأملية والتمارين اللطيفة. القديم للحركات التأملية والتمارين اللطيفة. 

* تشترط مدينة نيويورك الحصول على * تشترط مدينة نيويورك الحصول على 
 التطعيم ضد  التطعيم ضد Covid-19Covid-19 للدخول.  للدخول. 

 للمزيد من المعلومات قم بزيارة؛  للمزيد من المعلومات قم بزيارة؛ 
nyc.govKeytoNYCnyc.govKeytoNYC
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برامج الشتاء
 األربعاء، األربعاء،

من من 22 فبراير إلى  فبراير إلى 3030 مارس  مارس 
الدراسات الفنية واالستكشافات *الدراسات الفنية واالستكشافات *

RIVER TERRACERIVER TERRACE  66  من من 22 إلى  إلى 44 مساًء مساًء
 برنامج مجاني: يشترط التسجيل، المساحة محدودة. البريد اإللكتروني برنامج مجاني: يشترط التسجيل، المساحة محدودة. البريد اإللكتروني

  REGISTRATION@BPCA.NY.GOVREGISTRATION@BPCA.NY.GOV
انضم لنا في سلسلة من الدروس الموجهة للكبار المهتمين بتحسين خبرتهم انضم لنا في سلسلة من الدروس الموجهة للكبار المهتمين بتحسين خبرتهم 
الفنية. يتم تشجيع المواد المقدمة والفنانين على إحضار الوسائط المفضلة الفنية. يتم تشجيع المواد المقدمة والفنانين على إحضار الوسائط المفضلة 

لديهم. نرحب بجميع مستويات المهارة. لديهم. نرحب بجميع مستويات المهارة. 
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WTC 1 WTC  Memorial

6 River Terrace
Asphalt Green

Irish Hunger Memorial

North Cove South Cove
Pier A

Robert F. Wagner, Jr. Park

متحف الرتاث اليهودي
Mother Cabrini
Memorial

مكتب متنزهات باتري بارك سيتي
(BPC) 75 Battery Place

Kowsky Plaza

Esplanade PlazaBelvedere Plaza

Rector Park West

Rector Park East

West Thames Park

ممىش الكالب يف

West Thames
Street Police Memorial

يف Siriusممىش كالب
Kowsky Plaza

Waterfront Plaza يف
Brookfield Place

Winter
Garden

BPC Ball Fields

The Terrace

North Esplanade

Hurricane Maria Memorial

CCSHS
Community Center يف
Stuyvesant High School

Nelson A. 
Rockefeller Park

Teardrop Park

Teardrop 
Park
South (BPC) مركز قيادة السف� يف باتري بارك سيتي

3327-549 212 (SAFE)، وغرفة املجتمع
 200 Rector Place 

Rockefeller 
Park House

ممىش كالب
N. End Ave Island

دورات املياه

أع�ل فنية
مواقع تسليم األسيمدة العضوية

خريطة باتري بارك سيتي
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أع�ل فنية
مواقع تسليم األسيمدة العضوية
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 www.bpca.ny.gov
 face book.com/batteryparkcityparks
 twitter.com/bpca_ny
 instagram.com/bpcparks


