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الثالثاء، الثالثاء، 11 مارس مارس
موكب العربات المتحركة ماردي جراس باركهاوس فلوتموكب العربات المتحركة ماردي جراس باركهاوس فلوت

ROCKEFELLERROCKEFELLER  PARKPARK  HOUSEHOUSE ،33 -  - 44 مساًء،  مساًء
توقف لالستمتاع بلحظة خاصة من "Yardi-Gras" في ساحتنا الخلفية! سوف يحتفل موظفو 
هيئة باتري بارك سيتي )BPCA( بتحويل روكفلر بارك هاوس إلى "House Float" على 

نمط نيو اورليانز مع االحتفال بالتنوع الحيوي لباتري بارك سيتي. كما يمكنكم االستمتاع 
ية. ال ف فنية، والموسيقى، واالجواء االحت المشاريع ال ب

الخميس 33 مارس
AN UNMARRIED WOMAN :سينما السبعينيات

7 مساًء، برنامج افتراضي
 An Unmarried احتفااًل بشهر تاريخ المرأة، نقدم فيلم "امرأة غير متزوجة
Woman 1978 ، بول مازورسكي(. يحكي الفيلم قصة امرأة ثرية من أبر 

إيست سايد في مانهاتن تبدأ في إعادة تقييم حياتها ببطء واستكشاف حريتها الجديدة 
بعد انتهاء زواجها الذي استمر 16 نهاية مؤلمة.

registration@bpca.ny.gov : يُشتَرط التسجيل على

السبت، 1212 مارس
المناسبات الخارجية: قابل أحد خبراء الطبيعة في المناطق الحضرية

11 صباًحا، نلتقي في العالم الحقيقي في روكفلر بارك

الخميس 1010 مارس
خلف الكواليس: صناعة أفالم وثائقية عن الفن العام في باتري بارك سيتي*

1 مساًء ، في RIVER TERRACE 6 )أو افتراضيًا عبر الزووم(

registration@bpca.ny.gov

الخميس، 2424 مارس
حديث الفن: سلفادور دالي في أمريكا*

1 مساًء ، في RIVER TERRACE 6 )أو افتراضيًا عبر الزووم(
قام الفنان السريالي دالي بأول رحلة له إلى الواليات المتحدة في عام 1934 وسرعان ما أقام معارض 
ناجحة، وعمل في مجال األزياء والمجوهرات، وصمم جناًحا للمعرض العالمي لعام 1939. وتعاون 

مع أوبرا متروبوليتان، وأيًضا تعاون مع هيتشكوك، وديزني، وماركس براذرز. مثل العديد من الفنانين 
األوروبيين، أمضى سنوات الحرب في المنفى بالواليات المتحدة، وعاد الحقًا إلى مدينة نيويورك لخوض 

مغامرات جديدة. تم التقديم عبر برنامج الزووم بواسطة مؤرخة الفن سيلفيا لودين ميو. 
registration@bpca.ny.gov :يُشتَرط التسجيل على

قم بالمسح الضوئي لرمز االستجابة السريعة بجهازك الذكي للتسجيل 
.Eventive على An Unmarried Woman لمشاهدة

أيام االثنين - الثالثاء
*)ART ON VIEW( المعرض الفني السنوي 2022 فن المناظر الطبيعية

1 - 3 مساًء، 1 مارس - 29 مارس
نرحب بالجميع للحضور واالستمتاع باألعمال الفنية التي تم إنشاؤها في برامج الفنون التابعة 

.)BPCA( لهيئة باتري بارك سيتي

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 معرض فن المناظر 
الطبيعية )Art on View( في River Terrace 6 وعلى قناة هيئة باتري بارك سيتي 

)BPCA( على اليوتيوب.
قم بالمسح الضوئي لرمز االستجابة السريعة بجهازك الذكي 

لعرض قناة هيئة باتري بارك سيتي )BPCA( على اليوتيوب. 

جين د.شوارتز, Another Critter )جين دي شوارتز، مخلوق آخر(

* تشترط مدينة نيويورك الحصول على التطعيم ضد 
Covid-19 للدخول. للمزيد من المعلومات قم بزيارة؛ 

nyc.govKeytoNYC

* تشترط مدينة نيويورك الحصول على التطعيم ضد 
Covid-19 للدخول. للمزيد من المعلومات قم بزيارة؛ 

nyc.govKeytoNYC

مع صانع األفالم والمحرر نیك بوفون والمخرج آبي إیرلیش، یضم أفالًما وثائقیة جدیدة قصیرة الحجم عن 
األعمال الفنیة الرئیسیة من 1980 إلى 2020 بما في ذلك South Cove و The Real World و 

Hurricane Maria Memorial. تم التصویر في الموقع وفي االستودیو مع الفنانین ماري میس، وتوم 
 :أوترنس، وسیجوندو كاردونا، وأنطونیو مارتوریل. یُشتَر ط التسجیل على 

لالحتفال بشھر تاریخ المرأة، انضم إلى أخصائیات التعلیم جولي فلوریس و ماریكي بندر في الھواء الطلق 
في نزھة في الطبیعة عبر روكفلر بارك. سوف تقدم ھاتان السیدتان ذوات الشخصیة القیادیة طریقتھما 

الفریدة للتثقیف في مجال البیئة والحفاظ علیھا، مع السعى الجاد لجعل العالم الطبیعي أكثر سھولة وتشجیع 
الجمیع على اكتشاف األماكن الرائعة في الھواء الطلق.
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فعاليات أبريل
السبت، 0202 أبريل

ورشات العمل العائلية يوم السبت: معرض دريم للعلوم والتكنولوجيا 
)S.T.E.A.M. DREAM( والهندسة والفنون

11 صباًحا - 12:30 مساًء، ملعب السلة في روكفلر بارك

الخميس، 77 أبريل
WAKE IN FRIGHT :سينما السبعينيات

7 مساًء، البرنامج االفتراضي
يروي فيلم Wake in Fright )1971، تيد كوتشيف( قصة انحدار مدرس بريطاني إلى حالة 

من اإلحباط الشخصي على يد المخمورين والمهملين المختلين بينما تقطعت بهم السبل في بلدة 
 صغيرة في منطقة نائية بأستراليا. يُشتَرط التسجيل على :

registration@bpca.ny.gov 

قم بالمسح الضوئي لرمز االستجابة السريعة بجهازك الذكي 
.Eventive على Wake in Fright للتسجيل لمشاهدة

اختيار أيام السبت
البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر*

BATTERY PLACE 39 10:30 صباًحا، في
تقدم البرامج العائلية في متحف سكاي سكرابر أنشطة عملية تركز على التخطيط الحضري، والبيئة 

المبنية، ونهج االستدامة والمرونة. البرامج مجانية، لكن يُشتَرط التسجيل. يمكن العثور على مزيد من 
skyscraper.org/family_programs :المعلومات وروابط التسجيل على

5 مارس المحطة التالية، نيويورك سيتي! جميع األعمار.
19 مارس SKYSCRAPER MONOPOLY. األعمار فوق 6 سنوات.

2 أبريل، 16 أبريل سيجري اإلعالن عن البرنامج
مقدمة من متحف سكاي سكرابر بالشراكة مع هيئة باتري بارك سيتي..

السبت، 3030 أبريل
الطبيعة في الشعر

ROCKEFELLER PARK HOUSE 2 مساًء، لقاءات في
في االحتفال بشهر الشعر، انضم إلى الشاعر /أستاذ األدب جون كيرلي في جولة فكرية عن كيف تعكس 

المساحات الخضراء في باتري بارك سيتي تجربة شعرية.

الخميس، 3131 مارس
حديث الفن: دانيال تشيستر فرينش ومبنى الجمارك - الكسندر هاملتون 

بالواليات المتحدة*
1 مساًء ، في RIVER TERRACE 6 )أو افتراضيًا عبر الزووم(

يقع مبنى الجمارك األمريكي السابق، والذي أصبح اآلن المتحف الوطني للهنود األمريكيين، في 
الجزء السفلي من Broadway )برودواي(، بالقرب من The Battery )باتري بارك(. ألي 

محب للفن العام، من المستحيل المرور دون استكشاف المنحوتات المثيرة لالهتمام التي رسمها 
دانيال تشيستر فرينش والتي تمثل رموًزا ألربع قارات. تم التقديم عبر الزووم بواسطة مؤرخة 

registration@bpca.ny.gov :الفن سيلفيا لودين ميو. يُشتَرط التسجيل على

السبت، 2626 مارس
معسكر كوبرستاون باتري بارك سيتي

ROCKEFELLER PARK ،11 صباًحا- 1 مساًء
يشترط التسجيل، المساحة محدودة

السبت، 1616 أبريل
 THE HOUSE THAT :حديث الفنان واالحتفال الختامي ميلدريد هاوارد

WILL NOT PASS FOR ANY COLOR THAN ITS OWN
BELVEDERE PLAZA ،4 - 6 مساًء

تعمل New York Empire Baseball على تغییر عالم التعلیم والتدریب القاسي عن 
طریق تعلیم اللعب بثقة من خالل طرق اإلعداد المتقدم. تعلم المھارات الفنیة والتدریبات التي 
تركز على االرتقاء بأداء الالعب. وحتما سیتعلم تسجیل األھداف! األعمار 6 - 10 سنوات. 

 registration@bpca.ny.gov  :ط التسجیل على یُشتَر

األطفال مدعوون للمشاركة في S.T.E.A.M (العلوم، والتكنولوجیا، والھندسة، والفنون، 
والریاضیات) في ھذا المعرض الخاص في الھواء الطلق الذي یتضمن أنشطة غریبة وورشة عمل 

تفاعلیة من تفاعلیة من خالل خالل Mad ScienceMad Science، وإ، وإیقاعات من ديیقاعات من دي جي س جي سوزان ز. انتوني.وزان ز. انتوني.

 The House That Will Not Pass For Any Color إلقاء تحية الوداع على المجسم
Than Its Own حيث يعود من باتري بارك سيتي إلى موطنه في ساكرامنتو. الحفل اختامي سوفالختامي 

من آخر كتبه،   يضم حديث الفن بواسطة ميلدريد هاوارد، وقراءات شعرية بواسطة كوينسي تروب
DuendeDuende: Poems, 1966 - Now: قصائد،1966Duende: Poems, 1966 – Now -  اآلن، وموسيقى حية.
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السبت،السبت،  2323  أبريلأبريل
ورشات العمل العائلية يوم السبت: االحتفال بيوم األرض:ورشات العمل العائلية يوم السبت: االحتفال بيوم األرض:

ROCKEFELLERROCKEFELLER  PARKPARK ،1111 صباًحا-  صباًحا- 3030::1212 مساًء،  مساًء
احتفااًل بيوم األرض، نستلهم أفكارنا من ممارسة احتفااًل بيوم األرض، نستلهم أفكارنا من ممارسة MottainaiMottainai في اليابان التي تشجع الجميع  في اليابان التي تشجع الجميع 
على التفكير العميق بشأن النفايات. قم بإنشاء ومشاركة تصميم فني من على التفكير العميق بشأن النفايات. قم بإنشاء ومشاركة تصميم فني من ochibaochiba واستمتع  واستمتع 

بأداء قرع الطبول الحي الديناميكي بواسطة بأداء قرع الطبول الحي الديناميكي بواسطة تايكو ماساال.تايكو ماساال.  
1111 صباًحا: مشروع فني صباًحا: مشروع فني

4545::1111 صباًحا: حفلة عائلية  صباًحا: حفلة عائلية 

أيام االثنين
77 مارس - 2626 أبريل

تمرين جماعي للكبار *
RIVER TERRACE 6 11-10:30 صباًحا، في

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

األيروبيكس، وتمارين التوازن والتناسق، باإلضافة إلى تمارين 
القوة. 

أيام الثالثاء
11 مارس - 2626 أبريل

زومبا للكبار* 
RIVER TERRACE 6 11:30-10:30 صباًحا، في

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

ونطاق حركتك. كن مستعًدا للتعليمات الحماسية وقليل من تمارين 
القوة والكثير من المرح.

أيام الجمعة
44 مارس - 2929 أبريل

*TAI CHI
RIVER TERRACE 6 9:30-08:30 صباًحا، في

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

أيام األربعاء
22 مارس - 3030 مارس

الدراسات الفنية واالستكشافات*
RIVER TERRACE 6 4-2 مساًء ، في

انضم لنا في سلسلة من الدروس الموجهة للكبار المهتمين 
بتحسين خبرتهم الفنية. يتم تشجيع المواد المقدمة والفنانين 

على إحضار الوسائط المفضلة لديهم. يُشتَرط التسجيل على : 
registration@bpca.ny.gov

برامج للكبار
1818 أبريل  أبريل --  2424 أبريل أبريل
أسبوع األرض @ باتري بارك سيتيأسبوع األرض @ باتري بارك سيتي

يوميًا، برامج مختلطةيوميًا، برامج مختلطة
احتفال هيئة باتري بارك سيتي على مدار األسبوع بأسبوع األرض احتفال هيئة باتري بارك سيتي على مدار األسبوع بأسبوع األرض 20222022. انضموا إلينا في أحداث . انضموا إلينا في أحداث 

افتراضية ومباشرة، بما في ذلك؛ التسميد في باتري بارك سيتي، ومبادرات االستدامة، واألنشطة الصديقة افتراضية ومباشرة، بما في ذلك؛ التسميد في باتري بارك سيتي، ومبادرات االستدامة، واألنشطة الصديقة 
لألرض. تحققوا من قنوات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا يوميًا للحصول على مزيد من المعلومات: لألرض. تحققوا من قنوات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا يوميًا للحصول على مزيد من المعلومات: 

instagraminstagram..combbcparkscombbcparks ،  ، facebookfacebook..comcom//batteryparkcityparksbatteryparkcityparks ،  ، twittertwitter..
comcom//bpcabpca__nyny وال تنسى صفحة الحياة البرية في بارتي بارك على موقع  وال تنسى صفحة الحياة البرية في بارتي بارك على موقع iNaturalistiNaturalist لجمع البيانات،  لجمع البيانات، 

والعثور على تحديثات لألحداث، وطرق أكثر متعة للمشاركة في تتبع التنوع البيولوجي في بارتي بارك سيتي! والعثور على تحديثات لألحداث، وطرق أكثر متعة للمشاركة في تتبع التنوع البيولوجي في بارتي بارك سيتي! 
 

الثالثاء، الثالثاء، 1919 أبريل أبريل
حديث الثالثاء: العسل المحلي*حديث الثالثاء: العسل المحلي*

RIVERRIVER  TERRACETERRACE  66 3030::66 مساًء، في  مساًء، في
يشترط التسجيل، المساحة محدودةيشترط التسجيل، المساحة محدودة

انضم إلينا لمشاهدة عرض عن الطبخ والحديث عن عجائب العسل المستخرج من مصادر محلية. سوف يقدم انضم إلينا لمشاهدة عرض عن الطبخ والحديث عن عجائب العسل المستخرج من مصادر محلية. سوف يقدم 
طاهي من معهد تعليم الطهي طاهي من معهد تعليم الطهي ))InstituteInstitute  ofof  CulinaryCulinary  EducationEducation(( مذاقا بسيطا ونصائح عن كيفية  مذاقا بسيطا ونصائح عن كيفية 
  BPCBPC( دمج هذه التحلية الطبيعية في الوجبات اليومية. سيتم تقديم عينة من برطمان عسل باتري بارك سيتي )دمج هذه التحلية الطبيعية في الوجبات اليومية. سيتم تقديم عينة من برطمان عسل باتري بارك سيتي

HoneyHoney( للمشاركين لتجربته في المنزل.( للمشاركين لتجربته في المنزل.
 

الخميس، الخميس، 2121 أبريل أبريل
MEETMEET  THETHE  BEEKEEPERBEEKEEPER )قابل ُمربي النحل( )قابل ُمربي النحل(

  CHAMBERSCHAMBERS  STREETSTREET  PLANTERSPLANTERS،، ،3030::11 -  - 3030::22 مساًء،  مساًء
ROCKEFELLERROCKEFELLER  PARKPARK

  AlvéoleAlvéole: : TheThe  UrbanUrban  BeekeepingBeekeepingانضموا إلينا للشرح والحديث الذي تديره انضموا إلينا للشرح والحديث الذي تديره شركةشركة
CompanyCompany )شركة تربية النحل الحضرية( )شركة تربية النحل الحضرية( بالنيابة عنا في روكفلر بارك. تعرفوا على أهمية  بالنيابة عنا في روكفلر بارك. تعرفوا على أهمية 

تربية النحل الحضرية وفائدتها لجهود االستدامة في باتري بارك سيتي وكافة أنحاء المدينة. تربية النحل الحضرية وفائدتها لجهود االستدامة في باتري بارك سيتي وكافة أنحاء المدينة. 

@ باتري بارك سيتي
ض 

أسبوع األر

* تشترط مدينة نيويورك الحصول على التطعيم ضد 
Covid-19 للدخول. للمزيد من المعلومات قم بزيارة؛ 

nyc.govKeytoNYC

الجمعة،الجمعة،  2222  أبريلأبريل
  BIRDBIRD’’SS--EYEEYE  VIEWVIEW اافتتاح الفن العام: شولي ساديه فتتاح الفن العام: شولي ساديه

TRAVELOGUETRAVELOGUE
BELEVEDEREBELEVEDERE  PLAZAPLAZA ،55 مساًء،  مساًء

استمتع بتجربة استمتع بتجربة Bird’s-Eye View TravelogueBird’s-Eye View Travelogue، عمل فني يعكس الواقع المعزز قام به ، عمل فني يعكس الواقع المعزز قام به 
مبتكر التكنولوجيا وفنان البصريات مبتكر التكنولوجيا وفنان البصريات شولي ساديهشولي ساديه. القطعة. القطعة  مستوحاة من االنتقال والحركة على مستوحاة من االنتقال والحركة على 

طول المنطقة أسفل نهر هدسون من خالل دراسات رائعة عن هجرة الطيور والهجرة البشرية. طول المنطقة أسفل نهر هدسون من خالل دراسات رائعة عن هجرة الطيور والهجرة البشرية. 
وستكون األدلة اإلرشادية التكنولوجية حاضرة في الموقع لمساعدة الزوار على استخدام وستكون األدلة اإلرشادية التكنولوجية حاضرة في الموقع لمساعدة الزوار على استخدام 

هواتفهم الذكية لمشاهدة الفن الجديد. هواتفهم الذكية لمشاهدة الفن الجديد. 
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برامج لألطفال والمراهقين

أيام الثالثاء
1515 مارس - 1212 أبريل 

العناية بالحدائق في أوائل الربيع
 CHILDREN'S GARDEN, ROCKEFELLER PARK ،3 - 4 مساًء

)حديقة األطفال، روكفلر بارك(
يشترط التسجيل، المساحة محدودة 

احتفل بالربيع بالحفر والغرس في حديقة األطفال. تعرف على الممارسات الخضراء والتسميد بشكل 
مباشر. لألطفال الذين يستمتعون بالطبيعة ويحبون أن يتسخوا! 

registration@bpca.ny.gov :لألعمار من 6 إلى 10 سنوات، يُشتَرط التسجيل على

البرنامج الصيفي القادم
1111 يوليو - 2929 يوليو

مغامرة بحرية للمراهقين*
RECTOR PLACE 200 9 صباًحا - 1 مساًء، في

يشترط التسجيل، المساحة محدودة
انضم إلى مجموعة متحمسة من المراهقين الذين يتطلعون إلى استكشاف البيئة البحرية لميناء 

نيويورك. تدرب على مهارات الصيد بالصنارة والبكرة واختبر إثارة الصيد من خالل صيد السمك 
ثم تحريرها. قم بزيارة المنظمات البحرية في جميع أنحاء مدينة نيويورك، وتعرف على جهود 

اإلشراف البيئي والمحافظة على البيئة الجارية في مدينتك! تواصلوا كمجموعة، واصنعوا األعمال 
الفنية، واجمعوا البيانات التي تساهم في فهمنا لصحة مياهنا المحلية! 

للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاًما. 400 دوالر لمدة 3 أسابيع و 150 دوالًرا في 
األسبوع. شاملة المواد الالزمة، والمنح الدراسية المتاحة. التسجيل مفتوح اآلن، يرجى إرسال بريد 

registration@bpca.ny.gov :إلكتروني

* تشترط مدينة نيويورك الحصول على التطعيم ضد 
Covid-19 للدخول. للمزيد من المعلومات قم بزيارة؛ 

nyc.govKeytoNYC

المركز المجتمعي في مدرسة ستيفيسانت الثانوية إعادة االفتتاح في ربيع 2022* 
المركز المجتمعي هو مورد مناسب وميسور التكلفة لالستجمام والرياضة والسباحة واللياقة البدنية. تبدأ العضوية السنوية لسكان باتري بارك سيتي بمبلغ 179 دوالر فقط، مع 

 communitycenter@bpca.ny.gov :أو أرسل بريد إلكتروني إلى www.bpca.ny.gov مزيد من التخفيضات للشباب وكبار السن والعسكريين العاملين. قم بزيارة
للحصول على المعلومات والتحديثات.

* تشترط مدينة نيويورك الحصول على التطعيم ضد Covid-19 للدخول. للمزيد من 
nyc.govKeytoNYC المعلومات قم بزيارة؛
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مكتب متنزهات باتري بارك سيتي
(BPC) 75 Battery Place

Kowsky Plaza
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West Thames Park
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West Thames
Street Police Memorial
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3327-549 212 (SAFE)، وغرفة املجتمع
 200 Rector Place 
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Park House
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N. End Ave Island
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أع�ل فنية
مواقع تسليم األسيمدة العضوية

خريطة باتري بارك سيتي
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75 Battery Place
New York, NY 10280
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www.bpca.ny.gov
 facebook.com/batteryparkcityparks
 twitter.com/bpca_ny
 instagram.com/bpcparks




