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سلسلة الموسيقى الكالسيكية على ضفاف نهر "هاديسون" :فرقة
[]INVOKE

فيلم السهرة لالحتفال بالعودة إلى المدرسة في باتري بارك سيتي

الساعة  5:30مسا ًء ،مركز تسوق "بلفدير بالزا"
تُصنَّف فرقة " "Invokeالموسيقية باعتبارها فرقة ُمتعدِّدة اآلالت والتي تشمل
التقاليد من سائر أنحاء أمريكا ،بما يتضمن موسيقى بلوغراس وإيقاعات كمان
األبالش وموسيقى الجاز .حيث تعمل المقطوعات األصلية لفرقة تكساس أوستن
الرباعية على نسج تلك األنماط المتنوعة م ًعا بطريقة سلسة الستحداث موسيقى
استثنائية للغاية.

الساعة  6:30مسا ًء ،متنزه روكفلر بارك
قرر
عودة المدرسة! احتفل بالعودة إلى المدرسة بحضور هذا الحدث المجتمع العائلي ال ُم َّ
إقامته في مالعب كرة السلة حيث تُعرض جلسة ألعاب كرة السلة "سبيس جام" مع ُمدربين
من هيئة باتري بارك سيتي ،ويعقبها عرض فيلم "سبيس جام" ،مع توزيع علب الفشار.
الساعة  6:30مسا ًء ،جلسة كرة ألعاب كرة السلة "سبيس جام"
الساعة  7:30مسا ًء :عرض فيلم "سبيس جام"

فعاليات شهر سبتمبر

يوم الخميس ،الموافق  01سبتمبر

يوم الجمعة الموافق  09سبتمبر

يوم الثالثاء الموافق  13سبتمبر ويوم الخميس
الموافق  29سبتمبر
للتعرف على التراث اليهودي
سيرا على األقدام
جولة
ُّ
ً
بمنطقة مانهاتن السفلى

أيام الخميس 08 ،سبتمبر و 22سبتمبر
عاصرة
سلسلة حفالت موسيقية :أصوات يهودية ُم ِّ

الساعة  6:30مسا ًء ،متحف التراث اليهودي
 36منطقة باتري
توجَّه إلى المتحف لحضور سلسلة حفالت موسيقية رباعية من المقرر أن
يمتد نطاقها على اتساع الموسيقى اليهودية ،بدايةً من أكورديون كليزمير
مرورا باآلالت الموسيقية الشعبية واإللكترونية ،والجازي وصوالً إلى
ً
موسيقى الجاز وموسيقى البوب لفريق "كوتون كاندي" .ويحضر الحفل
كل من دانيال كان وكامي مالتز وآخرين.
يُشتَرط التسجيل عبر الرابط/mjhnyc.org/current-events :
يُقدِّمها متحف التراث اليهودي  -نصب تذكاري حي للهولوكوست بالتعاون مع هيئة باتري بارك سيتي .
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الساعة  5:00مسا ًء ،متحف التراث اليهودي
 36منطقة باتري
سيرا على األقدام بمنطقة مانهاتن السفلى ،حيث سنتعرف
انضم إلى جولة التنزه
ً
على كيفية تقارب خلفيات يهودية عديدة مع ثقافة مدينة نيويورك واختالق صبغة
يهودية أمريكية فريدة من نوعها .بينما نشق طريقنا عبر مانهاتن السفلى ،سنتتبع
التجربة اليهودية في نيويورك االستعمارية وإبان فترة ما بعد الثورة ،كما سنشاهد
معالم مألوفة مثل "قلعة كلينتون" و"مدينة بولينغ غرين" و"القاعة الفيدرالية"
و"سوق األوراق المالية" من منظور يهودي.
يُشتَرط التسجيل عبر الرابط/mjhnyc. org/current-events :
يُقدِّمها متحف التراث اليهودي  -نصب تذكاري حي للهولوكوست بالتعاون مع هيئة باتري بارك سيتي .

يوم األحد الموافق  18سبتمبر

فعاليات شهر سبتمبر

احتفال الهجرة
ظهرا ،قرية ساوث كوف
من الساعة  11صباحًا وحتى الساعة 12:30
ً
مرورا بحي باتري
استمتع باالحتفال السنوي لجميع المخلوقات التي تهاجر
ً
بارك سيتي .ويتميز هذا اليوم بصناعة الفنون ومراقبة الطيور والتنزه بين
أرجاء الطبيعة تحت إشراف منظمة حماية النحل والبيئة " The Bee
 - "Conservancyهذا إلى جانب عرض مباشر ألصوات ُمعاد تدويرها من
عازف اإليقاع المشهور عالميًا "ديندي ماسيدو" ،والذي يحث المشاركين على
تصنيع آالت موسيقية باستخدام المواد الموجودة ثم العزف معه.
الساعة  11صباحًا :صناعة الفنون وممارسة األنشطة
الساعة  12مسا ًء :مراقبة الطيور والتنزه بين أرجاء الطبيعة

يوم الخميس الموافق  22سبتمبر
حفل ديسكو صامت لالعتدال الخريفي

من الساعة  7وحتى الساعة  10مسا ًء ،يُحدَّد الموقع الحقًا
احتفل معنا بقدوم الخريف من خالل حفلة رقص ديسكو صامتة تضم ُمنسِّقي أغاني
َّ
وخالبة لغروب
من شركة الحفالت الهادئة " ."QuietEventsإطالالت مذهلة
الشمس مع ظهور "تمثال الحرية" في الخلفية بينما نرقص على أنغام الموسيقى األكثر
إثارة والتي تُضخ من خالل سماعات رأس ُمضيئة .تُمنَح سماعات الرأس مجانًا.
تفضل بزيارة موقعنا  /bpca.ny.gov/eventsللحصول على معلومات الموقع
ال ُمحدَّثة.

يوم االثنين الموافق  26سبتمبر
عروض اللعب :لعبة كرة الركل
من الساعة  1:30وحتى الساعة  2:30مسا ًء ،متنزه روكفلر بارك
خالل هذا الخريف ،يُدعى األطفال الذين تتراوح أعمارهم من  6إلى  10سنوات
للعب في عيادات مؤقتة في أيام محددة اختيرت باعتبارها إجازة من المدرسة .انضم
دربي هيئة باتري بارك سيتي لحضور جلسة مهارات كرة الركل والتي تُختتم
إلى ُم ِّ
بمناوشة مفتوحة على جميع المستويات.
امسح رمز االستجابة السريعة ضوئيًا لموافاتنا
بالرد من فضلك.

يوم الخميس الموافق  29سبتمبر
إلقاء الشعر :ال ُكتَّاب الصاعدون من الجالية اليهودية
اآلسيوية
الساعة  6مسا ًء ،حديقة تيردروب الجوبية
يَعقِّد الكتاب األمريكيين اآلسيويين ورشة عمل في مكتبة " "Yu and Me Booksوالتي
تُصنَّف باعتبارها أول متجر للكتب يمتلكه شخص أمريكي من أصول آسيوية بالحي
الصيني التاريخي ،كما تُقدِّم هيئة باتري بارك سيتي إسهاماتها بهدف التعريف بالقراءات
قرر أن
التي يُقدِّمها الشعراء الصاعدين من جميع أنحاء الجالية اليهودية اآلسيوية .ومن ال ُم َّ
تجمع هذه القراءات بعض األصوات األكثر إثارة في وقتنا الراهن ،وذلك تحت الكاتبة
حررة للمقاطع الخيالية السريعة ضمن ورشة العمل،
الصينية "وي يي" والتي تعمل حاليًا ك ُم ِّ
كما أنها شاعرة صينية من الجيل األول وسبق أن حصدت جائزة "صافو" .يُقتَرح التسجيل
عبر الرابطaaww.org/events :
يُقدِّمها ورشة عمل الكُتَّاب األمريكيين اآلسيويين بالتعاون مع هيئة باتري بارك سيتي.

أسبوع المناخ
اتسا ًقا مع تراث باتري بارك سيتي فيما يتعلق بالريادة البيئية ،تحتفل هيئة باتري بارك سيتي بأسبوع المناخ في مدينة نيويورك من خالل طائفة متنوعة من البرامج
المتاحة للجمهور .تفقَّد قنوات الوسائط االجتماعية الخارجية بشكل يومي للحصول على مزيد من المعلومات ،وذلك عبر الروابط التالية:
instagram.com/bpcparks, facebook.com/batteryparkcityparks, twitter.com/bpca_nY

يوم االثنين الموافق  19سبتمبر
التجول بين أرجاء الطبيعة
أسبوع المناخ:
ُّ

الساعة  12مسا ًء ،متنزه روكفلر بارك
تُدعى العائالت لالنضمام إلى ركاب علماء الطبيعة لدى هيئة باتري بارك سيتي
في هذا المكان المثالي على ضفاف نهر هدسون لالحتفال باإلشراف البيئي
للتجول بين أرجاء الطبيعة.
والتعرف عليه من خالل المشاركة في نزهة
ُّ
ُّ

يوم الجمعة الموافق  23سبتمبر
مقابلة مع النحَّال
من الساعة  1:30وحتى الساعة  2:30مسا ًء ،متنزه روكفلر بارك
شاركنا بحضور العرض تقديمي والمحادثات التي يضطلع بها نحَّالون
من منصة " "Alveoleفي خلية نحل باتري بارك سيتي الكائنة عند
مدخل شارع تشامبرز المؤدي إلى متنزه روكفلر بارك.
تعرف على أهمية تربية النحل بالمناطق الحضرية وفائدتها في جهود
َّ
االستدامة المبذولة في باتري بارك سيتي وسائر أنحاء المدينة.

يوم السبت الموافق  24سبتمبر
الفنون والشعر في باتري بارك سيتي
من الساعة  2وحتى الساعة  4مسا ًء ،نصب تذكاري للمجاعة األيرلندية في "بلفدير بالزا"
على هامش االحتفال بأسبوع المناخ في مدينة نيويورك ،شاركنا في المسيرة الفنية
وإلقاء الشعر بقيادة المؤرخة الفنية دوروثيا باسيلي والشاعر جون كيرلي.
تحتفل باتري بارك سيتي بهذا التراصف من خالل فنونها العامة االستثنائية وسبر
أغوار دواوين الشعر ،وذلك عند الكتلة ال ُمعلَّقة حيث يتالقى العالم الحضري مع
الطبيعة .إلقاء الشعر بمشاركة كل من مايكل هيلر وباربرا هينينج ويتبعهما بيرت
كيميلمان.
الساعة  2مسا ًء :ممشى الفنون ،النصب التذكاري للمجاعة
األيرلندية الساعة  3مسا ًء :قراءة الشعر ،متنزه بلفيدير بالزا
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فعاليات شهر سبتمبر:

من يوم االثنين الموافق  19سبتمبر حتى يوم السبت الموافق  24سبتمبر

يوم السبت الموافق  01أكتوبر

فعاليات شهر أكتوبر

الذهاب في رحلة صيد!

من الساعة  10صباحًا حتى الساعة  1مسا ًء ،يُحدَّد الموقع الح ًقا
ً
احتفاال
نظمها هيئة باتري بارك سيتي
انضم إلينا في أحد أكثر األحداث شعبية التي ت ُ ِّ
بشهر التراث اإلسباني ،من أجل إلقاء الضوء على أهمية اإلشراف على مياهنا
المحلية والحفاظ عليها .ويتميز هذا اليوم بالذهاب في رحلة لصيد األسماك برفقة
صيادين متمرسين ،فضالً عن إعداد مشروع فني والتنزه بين أرجاء الطبيعة برفقة
منظمة حماية النحل والبيئة "."The Bee Conservancy
ستُقدِّم وكالة " "Teatro Seaعرضًا التفاقية غاالباغوس ،وهو عبارة عن بث
مباشر للعب مع الدمى.
حيث يعمل هذا المسرح التعليمي ثنائي اللغة على استحداث وتخليق أعمال ُمص َّممة
صا لدارسة المجتمعات وتحديها وإيجاد حلول ممكنة لها.
خصي ً
تفضل بزيارة موقعنا  /bpca.ny.gov/eventsللحصول على معلومات الموقع
ال ُمحدَّثة.
من الساعة  10صباحًا حتى الساعة  1مسا ًء :ممارسة ترفيهية باصطياد األسماك ثم
إطالقه
الساعة  10:45صباحًا :مشروع فني
الساعة  11صباحًا :عرض مسرحي عائلي
التجول بين أرجاء الطبيعة
ظهرا:
الساعة 12:15
ً
ُّ

يوم األحد الموافق  02أكتوبر
عاصرة
سلسلة حفالت موسيقية :أصوات يهودية ُم ِّ

الساعة  6:30مسا ًء ،متحف التراث اليهودي
 36منطقة باتري
توجَّه إلى المتحف لحضور سلسلة حفالت موسيقية رباعية من المقرر أن يمتد نطاقها على
مرورا باآلالت الموسيقية الشعبية
اتساع الموسيقى اليهودية ،بدايةً من أكورديون كليزمير
ً
واإللكترونية ،والجازي وصوالً إلى موسيقى الجاز وموسيقى البوب لفريق "كوتون كاندي".
ويحضر الحفل كل من دانيال كان وكامي مالتز وآخرين.
يُشتَرط التسجيل عبر الرابط/mjhnyc.org/current-events :
يُقدِّمها متحف التراث اليهودي  -نصب تذكاري حي للهولوكوست بالتعاون مع هيئة باتري بارك
سيتي.

يوم األربعاء الموافق  05أكتوبر
عروض اللعب :كرة القاعدة "البيسبول"
من الساعة  1:30وحتى الساعة  2:30مسا ًء ،متنزه روكفلر بارك
خالل هذا الخريف ،يُدعى األطفال الذين تتراوح أعمارهم من  6إلى  10سنوات للعب في
دربي هيئة
عيادات مؤقتة في أيام محددة اختيرت باعتبارها إجازة من المدرسة .انضم إلى ُم ِّ
باتري بارك سيتي لحضور جلسة مهارات كرة القاعدة "البيسبول" والتي تُختتم بمناوشة مفتوحة
على جميع المستويات.
امسح رمز االستجابة السريعة ضوئيًا لموافاتنا بالرد من فضلك.

فواصل واستراحات :راقصات الهيب هوب "Ladies of Hip-
"Hop
الساعة  5:30مسا ًء ،مركز تسوق "بلفدير بالزا"
تُصنَّف منظمة راقصات الهيب هوب " "Ladies of Hip-Hopباعتبارها
صا فنية للفتيات والنساء في ثقافة الهيب هوب.
منظمة غير ربحية تُوفر فر ً
ستقدم السيدات مقتطفات من أحدث مشاريعهن مع إظهار مهارتهن الجديدة
والديناميكية والقوية في الرقص على موسيقى الهيب هوب ،وذلك من خالل
عروض مأخوذة بشكل مباشر من المهرجان السنوي منظمة راقصات الهيب
هوب "."Ladies of Hip-Hop

ثنائيات أفالم السينما ال ُمظلمة "نوار" :غابة األسفلت

الساعة  6:30مسا ًء ،برنامج افتراضي
الملونة "نيو-نوار"
تجمع ثنائيات أفالم السينما ال ُمظلمة نوار الهجينة بين األفالم الحديثة
َّ
صورة باللونين األبيض واألسود "نوار" بهدف إجراء مناقشة وعقد
واألفالم الكالسيكية ال ُم َّ
مقارنة بينهما.
في فيلم "غابة األسفلت" ( )1950من إخراج جون هيوستن ،جمع المدان السابق المدعو
"دوك" فريقًا لسرقة مليون دوالر من الجواهر ،غير أن خطتهم تنهار تما ًما بسبب العديد من
العوامل ومنها الخيانة والحظ السيء فضالً عن العمل الجاد الذي أدته الشرطة .يقترن هذا
ُعرض بتاريخ
الفيلم مع فيلم الجريمة الفرنسي بعنوان "الدائرة الحمراء" ( )70 19الذي ي َ
.3/11
امسح رمز االستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام جهازك الذكي للتسجيل من أجل مشاهدة فيلم "غابة األسفلت" على "."Eventive

يوم األربعاء الموافق  12أكتوبر
التبرع بالدم بالخريف في باتري بارك سيتي
حملة
ُّ

من الساعة  12وحتى الساعة  6مسا ًء ،المصطبة النهرية 6
ساعدنا على تعويض اإلمدادات المتناقصة في منطقة الواليات الثالث.
تبرع واحد قد يُنقِّذ العديد من
تستغرق العملية برمتها أقل من ساعة ،غير أن ُّ
األرواح!
سجل اشتراكك اليوم عبر الرابطnybloodcenter.org :

يوم األحد الموافق  16أكتوبر
الفنون والشعر في باتري بارك سيتي
من الساعة  2وحتى الساعة  4مسا ًء ،تذكار العالم الحقيقي للنصب التذكاري
للمجاعة األيرلندية
شاركنا في المسيرة الفنية وإلقاء الشعر بقيادة المؤرخة الفنية دوروثيا باسيلي
والشاعر جون كيرلي .تحتفل باتري بارك سيتي بهذا التراصف من خالل فنونها
العامة االستثنائية وسبر أغوار دواوين الشعر ،وذلك عند الكتلة ال ُمعلَّقة حيث
يتالقى العالم الحضري مع الطبيعة .إلقاء الشعر بمشاركة كل من إيلينا ألكسندر
وتشوي جي ون ويتبعهما أندرو ليفي.
الساعة  2مسا ًء :ممشى الفنون ،لقاء في العالم الحقيقي
الساعة  3مسا ًء :إلقاء الشعر ،النصب التذكاري للمجاعة األيرلندية
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يوم السبت الموافق  29أكتوبر
قصص وأغاني المخيمات
من الساعة  2وحتى الساعة  4مسا ًء ،حديقة تيردروب الجوبية
استشعر الدفء الناتج عن نيران المخيم مع االستمتاع بالقصص واألغاني برفقة
العائلة واألصدقاء في حضور فنانة تسجيل موسيقى األطفال "سوزي شيلتون"
الحاصدة للعديد من الجوائز .تناول وجبة خفيفة لذيذة وشارك في مشروع فني
ممتع!

فعاليات شهر أكتوبر

يوم الخميس الموافق  06أكتوبر 06

يوم الخميس الموافق  20أكتوبر

فعاليات شهر نوفمبر

يوم الخميس الموافق  03نوفمبر
ثنائيات أفالم السينما المظلمة "نوار" :فيلم "الدائرة الحمراء"
الساعة  6:30مسا ًء ،المصطبة النهرية 6
الملونة
تجمع ثنائيات أفالم السينما ال ُمظلمة نوار الهجينة بين األفالم الحديثة
َّ
صورة باللونين األبيض واألسود "نوار" بهدف
"نيو-نوار" واألفالم الكالسيكية ال ُم َّ
إجراء مناقشة وعقد مقارنة بينهما .في فيلم "الدائرة الحمراء" ( )1970من
إخراج جان بيير ميلفيل ،يلتقي المحكوم السابق واللص الرئيسي كوري مع
هارب سيئ السمعة وشرطي سابق مدمن على الكحول .ومن ثم يشرع هذا
الثالثي في التخطيط لعملية سرقة ُمتقنة لمحل مجوهرات في باريس .ويقترن هذا
الفيلم مع فيلم "غابة األسفلت" ( )1957المتاح على اإلنترنت .ومن المقرر تقديم
الفشار مجانًا ،كما ستكون العروض متبوعة بمناقشة.

يوم الثالثاء الموافق  08نوفمبر
عروض اللعب :كرة المراوغة
من الساعة  1:30وحتى الساعة  2:30مسا ًء ،متنزه روكفلر بارك
خالل هذا الخريف ،يُدعى األطفال الذين تتراوح أعمارهم من  6إلى 10
سنوات للعب في عيادات مؤقتة في أيام محددة اختيرت باعتبارها إجازة من
دربي هيئة باتري بارك سيتي لحضور جلسة مهارات
المدرسة .انضم إلى ُم ِّ
كرة المراوغة والتي تُختتم بمناوشة مفتوحة على جميع المستويات.
امسح رمز االستجابة السريعة ضوئيًا لموافاتنا بالرد من فضلك.

يوم الثالثاء الموافق  15نوفمبر

الطاهي يتحدث :معهد تعليم فنون الطهي
الساعة  6:30مسا ًء ،المصطبة النهرية 6
تعرف على كيفية صنع عجينة الفطيرة المثالية مع
في الوقت المناسب تما ًما لقضاء العطالت! َّ
والمعجنات
الخبز
فنون
في
خبير
طهاة
درب
ُم ِّ
تذوق عينة واحصل على بعض النصائح والحيل المتعلقة بإعداد
من معهد تعليم فنون الطهيَّ .
عجينة منزلية الصنع وتشكيل قشور فاخرة سينبهر بها ضيوفك بكل تأكيد.

يوم الخميس الموافق  17نوفمبر
ثنائيات أفالم السينما المظلمة "نوار" :فيلم "بارتون فينك"
الساعة  6:30مسا ًء ،برنامج افتراضي
الملونة "نيو-نوار" واألفالم
تجمع ثنائيات أفالم السينما ال ُمظلمة نوار الهجينة بين األفالم الحديثة
َّ
صورة باللونين األبيض واألسود "نوار" بهدف إجراء مناقشة وعقد مقارنة بينهما.
الكالسيكية ال ُم َّ
في فيلم "بارتون فينك" ( )1991من إخراج األخوين إيثان كوين وجويل كوين ،تم استقطاب
كاتب مسرحي مشهور من نيويورك إلى كاليفورنيا لكتابة أفالم غير أنه ما لبث أن اكتشف
ُعرض
الحقيقة البشعة بشأن هوليوود .يقترن هذا الفيلم مع فيلم "شارع الغروب" ( )1950الذي ي َ
بتاريخ .8/12
امسح رمز االستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام جهازك الذكي للتسجيل من أجل مشاهدة فيلم "بارتون فينك" على "."Eventive

من  28نوفمبر حتى  01ديسمبر
إسقاط هدايا باتري بارك سيتي

يوم الثالثاء الموافق  08نوفمبر
يوم االنتخابات ،فنون وألعاب
من الساعة  3حتى الساعة  4مسا ًء ،مبنى متنزه روكفلر بارك
يُدعى األطفال للمشاركة في مشروع فني وأنشطة تتمحور حول التصويت
والمواطنة المسؤولة.
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من الساعة  9صباحًا حتى الساعة  4مسا ًء 75 ،منطقة باتري
حينما يتعذَّر على اآلباء تقديم هدايا عيد الميالد ألطفالهم ،فعندئذ تعمل منظمة " Stockings
 "With Careعلى جمع الهدايا وتنظمها وتسليمها للعائالت بما يضمن عدم إغفال أو تجاهل
أي طفل .ويمكنك تسليم هدايا غير ُمغلَّفة إلى صندوق تجميع الهدايا خاصتنا والموجود في
الردهة أو خالل احتفال "أضواء العطلة" بتاريخ .1 / 12

يوم الخميس الموافق  01ديسمبر

فعاليات شهر ديسمبر

احتفال "أضواء العطلة" الساعة  6مسا ًء،
متنزه روكفلر بارك
استهل الموسم بأمسية احتفالية من الترانيم المفعمة بالحيوية والمشروبات المريحة والحلويات برفقة
مجتمعك في باتري بارك سيتي! تعال لرؤية شجرة "أضواء العطلة" التي أعدتها باتري بارك سيتي
في متنزه روكفلر بارك .ليكن احتفالك عن طريق إظهار روح العطاء و ُمساعدة المحتاجين عن
طريق إحضار هدية غير ُمغلَّفة لمشاركتها مع منظمة " ."Stockings With Careظهور خاص
لفرقة "هارلم" الموسيقية ،وما أدراك ما هذه الفرقة!

يوم الخميس الموافق 08
ديسمبر
ثنائيات أفالم السينما المظلمة "نوار"" :فيلم شارع
الغروب"
الساعة  6:30مسا ًء ،المصطبة النهرية 6
تجمع ثنائيات أفالم السينما ال ُمظلمة نوار الهجينة بين
الملونة "نيو-نوار" واألفالم الكالسيكية
األفالم الحديثة
َّ
صورة باللونين األبيض واألسود "نوار" بهدف
ال ُم َّ
إجراء مناقشة وعقد مقارنة بينهما.
في فيلم "شارع الغروب" ( )1950من إخراج بيلي
وايلدر ،يقيم كاتب سيناريو فاشل عالقة خطيرة مع نجم
صمم على تحقيق
سينمائي اندثرت شهرته بينما هو ُم ِّ
عودة المنتصر .ويقترن هذا الفيلم مع فيلم "بارتون
فينك" ( )1991المتاح عبر اإلنترنت .ومن المقرر تقديم
الفشار مجانًا ،كما ستكون العروض متبوعة بمناقشة.
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يوم األربعاء  14ديسمبر
التبرع بالدم في عطلة باتري بارك سيتي
حملة
ُّ

من الساعة  12وحتى الساعة  6مسا ًء ،المصطبة
النهرية 6
ساعدنا على تعويض اإلمدادات المتناقصة في منطقة
الواليات الثالث .تستغرق العملية برمتها أقل من
ساعة ،غير أن تبرُّ ع واحد قد يُنقِّذ العديد من
األرواح! سجل اشتراكك اليوم عبر الرابط:
nybloodcenter.org

من  26ديسمبر حتى  28يناير
أعِّد تدوير شجرتك
ساعد باتري بارك سيتي في الحفاظ على خالل موسم اإلجازات
هذا! يُرجى وضع شجرتك على الرصيف دون تزيين .ستعمل
الهيئة المسؤولة عن االعتناء بالحدائق والمنتزهات على جمع
األشجار حتى  28يناير .حيث يتم تقطيع األشجار واستخدام
نشارتها لتغطية وتمهيد حدائق باتري بارك سيتي.
اتصل بنا على الرقم  212-267-9700للحصول على مزيد من
المعلومات
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أيام االثنين
من  12سبتمبر حتى  31أكتوبر

برامج للبالغين والكبار

جلسات تأ ُّملية صباحية

أيام االثنين
من  17أكتوبر حتى  21نوفمبر
الكتابة عن الطبيعة *

من الساعة  9:30حتى الساعة  10صباحًا ،بركة
الزنبق
ابدأ يومك بالموازنة بين عقلك وجسدك وروحك أثناء
تخصص .إذ أن
درب ُم ِّ
جلسة تأ ُّملية يتولى إدارتها ُم ِّ
هذه الممارسة الشهيرة تُساعد على خفض ضغط الدم
وتقليل التوتر وتقوية جهاز المناعة.
ال يوجد أي برنامج بتاريخ .10/10

من الساعة  2حتى الساعة  3:30مسا ًء ،مكتبة باتري
بارك سيتي
 175شارع نورث إند.
برنامج مجاني :يُشترط التسجيل ،األماكن محدودة
انضم إلينا في جلسة المشي والكتابة األسبوعية التي
يترأسها المؤلف والشاعر جون كيرلي ،وذلك بالتعاون
مع مكتبة باتري بارك سيتي.
واستلها ًما من المشهد الفريد لحي باتري بارك
سيتي ،سيتم تشجيع المشاركين على مراعاة البيئة
وتعلُّم استخدام المالحظات في الطبيعة كطريقة لتعزيز
أساليب وأنماط كتاباتهم في أي وضع ُمفضَّل  -بما
يتضمن إدخاالت السيرة الذاتية واليوميات أو الكتب أو
القصائد أو القصص السردية أو التعليقات أو المقاالت
االفتتاحية ،أو كل ما سبق!
ُشترط التسجيل ،يُرجى مراسلتنا عبر البريد
ي َ
اإللكترونيegistration@bpca.ny.gov :

أيام االثنين

أيام الثالثاء

من  12سبتمبر حتى  19ديسمبر
تدريبات جماعية رفيعة المستوى من الساعة
 10:30إلى  ،11:30ساحة النصب التذكاري للمجاعة
األيرلندية (من  12سبتمبر حتى أكتوبر  )31المصطبة
النهرية ( 6من  07نوفمبر حتى  19ديسمبر)
تقوية كامل الجسد عن طريق ممارسة العديد من
التدريبات الممتعة ،بدايةً اإلحماء وصوالً إلى التهدئة
واالسترخاء.
درب ُمتخصص توجيهك في الحركات
سيتولى ُم ِّ
اإليقاعية والتدريبات الرياضية وتمارين التوازن
والتنسيق ،باإلضافة إلى تدريبات القوة.
التحق بالمجموعة اآلن لممارسة التدريبات
الرياضية على وقع موسيقى رائعة!
ال يوجد أي برنامج بتاريخ .10/10

أيام الثالثاء
من  06سبتمبر حتى  27ديسمبر
تدريبات زومبا للبالغين
من الساعة  10:30وحتى الساعة 11:30
صباحًا ،ساحة النصب التذكاري للمجاعة
األيرلندية (من  06سبتمبر حتى  25أكتوبر)
المصطبة النهرية (من  08نوفمبر حتى 27
ديسمبر)
تدريبات في أزياء تنكرية! استشعر المتعة والمرح أثناء
العمل على تحقيق توازن وتنسيق جسدك ونطاق حركتك
من خالل حركات إيقاعية ورقصات التينية تتسم بأنه من
السهل تقليدها .أحضر أصدقاءك معك ولتكن ُمستعدًا
لتلقي تعليمات حماسية لتنفيذ القليل من تدريبات القوة
ال ُم َّ
عززة بكثير من المرح.

من  06سبتمبر حتى  25أكتوبر
الشطرنج السريع ولعبة الطاولة
من الساعة  12:30وحتى الساعة  1:30مسا ًء ،متنزه
روكفلر بارك
برنامج وقت الغداء والذي يشمل دعوة المارة للعب
مباراة شطرنج سريعة أو لعبة الطاولة.
باستخدام الساعات ،يخوض المتنافسون مباريات
سريعة ومشوقة وممتعة مدة كل منها  5دقائق.
درب من أجل تقديم نصائح وتلميحات
وسيتواجد ُم ِّ
بهدف تحسين مستوى اللعب.

أيام الثالثاء
من  06سبتمبر حتى  27ديسمبر
االنغماس مع الكبار
من الساعة  2:30حتى الساعة  4مسا ًء 200 ،متنزه ريكتور
انغمس في غرفة مجتمعية تعج بكبار الشخصيات من
منطقة باتري بارك سيتي لخوض محادثات معهم
وتبادل األخبار المحلية وممارسة ألعاب الورق
والطاولة غير الرسمية.
كون صداقات جديدة وتواصل مع جيرانك .لمزيد
ِّ
من المعلومات ،توصل معنا عبر البريد اإللكتروني:
200rector@bpca.ny.gov
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روكفلر بارك ساوث الون
ناماستي! استرح قلي ً
ال من عناء يومك من خالل
ممارسة اليوغا في الهواء الطلق .انغمس في هذه
الممارسة التأملية  -حيث تخيط بك هالة هدسون
الباعثة على الهدوء واالسترخاء .وتُساعِّد هذه
الممارسة على تقوية الجسد وإثراء الوعي في أجواء
درب
مريحة وخالية من التوتر ،عل ًما بتوافر ُم ِّ
ُرحب
إلرشادك خالل الممارسة واتخاذ الوضعيات .ن ِّ
باستقبال جميع المستويات .يُحبَّذ إحضار سجادتك
نظرا ألننا نُقدِّم اللوازم والملحقات
الخاصة معك،
ً
طبقًا لسياسة أولوية الخدمة ألسبقية الحضور.

رسم في الهواء الطلق

ظهرا ،متنزه
من الساعة  10صباحًا حتى الساعة 12
ً
ريكتور الشرقي
تُوفِّر حديقة باتري بارك سيتي هذه مكانًا استثنائيًا
لرصد ورسم الشكل البشري .وسوف يوضع
ُمجسَّم يتغير أسبوعيًا بهدف تزويد المشاركين
بأوضاع قصيرة وطويلة لرسمها .كما سيُع َهد إلى
فنان أو ُمعلِّم بتقديم ُمقترحات ونقد بنَّاء .مواد
الرسم ُمتوفِّرة ،كما يُ َحث الفنانين على جلب
وسائطهم المفضلة معهم.

أيام الخميس

أيام األربعاء من
 07سبتمبر حتى
 26أكتوبر

صحية * من الساعة  11صباحًا حتى الساعة
ظهرا ،منظمة ""،ASPHALT GREEN
12
ً

من الساعة  2حتى الساعة  4مسا ًء ،متنزه ريكتور
الشرقي
انغمس في مجتمعنا الذي يزخر بكوكبة فنانين
بمستويات مهارة متباينة ،حيث نستمد إلهامنا من
البيئة المحيطة إلعداد مواد الرسم والباستيل
واأللوان المائية.
تح َّل بالجرأة والشجاعة لعرض أعمالك الفنية وسط
لوحة األلوان المليئة باألزهار والتي تُحدَّث موسميًا
للحدائق الخضراء في باتري بارك سيتي.
وسيُع َهد إلى فنان أو ُمعلِّم بتقديم أفكار وإرشادات.
المواد ُمتوفِّرة بالفعل ،كما يُ َحث الفنانين على جلب
وسائطهم المفضلة معهم.

برنامج مجاني :يُشترط التسجيل ،األماكن محدودة.
تُقدِّم أخصائية التغذية "لورين سي .كيلي" لمحات
إبداعية في وصفات الطعام التقليدية وخطوات
تحضير الطعام واتجاهات الطبخ .تعلَّم كيفية إعداد
وتصميم قوائم األطعمة اعتمادًا على نصائح مفيدة
والنتائج التي خلصت إليها األبحاث الراهنة من أجل
صحة أفضل وتناول طعام شهي ،وذلك بدايةً من
مرورا بالوجبات الرئيسية وصوالً إلى
قبالت
ً
ال ُم ِّ
الحلوى.
ُشترط التسجيل ،يُرجى ُمراسلتنا عبر البريد اإللكتروني:
ي َ
registration@bpca.ny.gov

عناصر رسم الطبيعة
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ممارسة رياضة بيكل بول
الساعة  9صباحًا ،إسبالند بالزا
وهي رياضة تجمع على نحو مثير بين لعبة
الريشة الطائرة وكرة المضرب "التنس" ،وقد
ثَبُت أنها تعمل على تقوية العضالت وتعزيز
صحة القلب واألوعية الدموية فضالً عن
تحسين وظائف المخ.
ومن المقرر خفض مستوى الشبكة في إسبالند
بالزا أيام الخميس للسماح بإجراء مباريات البيكل
بول ،مع تطبيق سياسة أولوية الخدمة ألسبقية
الحضور .يُتاح استخراج التصاريح أيضًا عبر
الرابط.bpca.ny.gov :

برامج للبالغين والكبار

أيام األربعاء من  07سبتمبر أيام األربعاء من
 07سبتمبر حتى
حتى  28سبتمبر
تمارين اليوغا عند الغروب
 26أكتوبر
من الساعة  6حتى الساعة  7مسا ًء ،متنزه

أيام الخميس
من  01سبتمبر حتى  27أكتوبر

من  10نوفمبر حتى  08ديسمبر
قابلني في المطبخ :إجراء اختيارات

شارع نورث إند

تاي تشي
من الساعة  8:30حتى الساعة  9:30صباحًا،
إسبالند بالزا (من  09سبتمبر حتى 28
أكتوبر) المصطبة النهرية ( 6من  04نوفمبر
حتى  16ديسمبر)
تحسين التوازن والقوة والتركيز من خالل ممارسة
تدريبات خفيفة .كما أن مشاهد وأصوات النهر
تضفي خلفية هادئة وصافية على وضعيات
االنسياب العتيقة .وتعتبر اختيار مثالي للبالغين من
جميع األعمار .ال يوجد أي برامج بتواريخ 7/10
و 11/11و11/25

مراقبة طيور الخريف
متنزه ريكتور الشرقي
 23سبتمبر ،من الساعة  9حتى الساعة  9:50صباحًا و30
سبتمبر ،من الساعة  12حتى الساعة  12:50مسا ًء
 14أكتوبر ،من الساعة  12حتى الساعة  12:50مسا ًء
ما أنواع الطيور التي تعيش في فنائك الخلفي؟ انضم إلينا
في موسم الهجرة هذا الخريف لتتبين ذلك! وتضفي تلك
قدرا من التسلية
السلسلة من نُزهات مراقبة الطيور
ً
والمتعة للمبتدئين والهواة وخبراء الطيور على حد سواء.
ولسوف نستكشف سويًا متنزهات باتري بارك سيتي لنرى
بأعيننا ما الذي يجعل هذه البقعة مكانًا مثاليًا للطيور
الحضرية والطيور ال ُمهاجرة بديعة المظهر! يتوفر بالموقع
مناظير تقريب وأدلة ميدانية ،كما تستطيع أن تحضر
مستلزماتك الخاصة.

الرسم في الحديقة
ظهرا ،قرية ساوث كوف
من الساعة  10صباحًا حتى الساعة 12
ً
َج ِّرب الطالء باأللوان المائية أو استخدم الباستيل ومواد الرسم
األخرى لتصوير اآلفاق السحرية لنهر هدسون والمناظر الطبيعية
الفريدة للقرية .وسيُعهد إلى فنان أو ُمعلِّم بمساعدة المشاركين من
شتى المستويات بالتوجيه والنقد البنَّاء .المواد ُمتوفِّرة بالفعل ،كما
يُ َحث الفنانين على جلب وسائطهم المفضلة معهم .ال يوجد أي
برنامج بتاريخ .8/10

برامج للبالغين والكبار

أيام الجمعة
أيام الجمعة
من  09سبتمبر حتى  16ديسمبر من  23سبتمبر حتى  14أكتوبر

أيام السبت
من  10سبتمبر حتى  29أكتوبر
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كرة قدم العلم لألطفال

رياضة القرص الطائر لألطفال

لألعمار من  3إلى  5سنوات :من الساعة  3وحتى الساعة  3:30مسا ًء
األعمار من  6إلى  10أعوام :من الساعة
 03:45وحتى الساعة  4:30مسا ًء ،متنزه
روكفلر بارك
تدرب على أساسيات التمرير
استهل فترة الظهيرة بلعب كرة قدم العلم! َّ
واالستالم واستراتيجية اللعبة من خالل تمارين مرحة وصعبة وتدريبات
تُناسِّب شتى المستويات.
التقي بأصدقاء ُجدُد بينما تنخرط في جلسات الكتساب المهارات والتي تُركِّز
على التوازن والتنسيق والحركة والوعي .يُشترط ارتداء حذاء ُمغلق من
األمام .ال يوجد أي برنامج بتاريخ .10/10

لألعمار من  3إلى  5سنوات :من الساعة  3وحتى الساعة  3:30مسا ًء
األعمار من  6إلى  10أعوام :من الساعة
 03:45وحتى الساعة  4:30مسا ًء ،متنزه
روكفلر بارك
تدرب على
استهل فترة الظهيرة بممارسة رياضة القرص الطائر َّ
أساسيات التمرير واالستالم واستراتيجية اللعبة من خالل تمارين
مرحة وصعبة وتدريبات تُناسِّب شتى المستويات.
التقي بأصدقاء ُجدُد بينما تنخرط في جلسات الكتساب المهارات والتي
تُركِّز على التوازن والتنسيق والحركة والوعي .يُشترط ارتداء حذاء
ُمغلق من األمام.

أيام االثنين
من  12سبتمبر حتى  24أكتوبر

أيام الثالثاء
من  06سبتمبر حتى  25أكتوبر

نادي الصيادين الصغار "جونيور
أنجلرز" ،يُناسِّب األعمار من  7إلى
 10سنوات
من الساعة  3:30حتى الساعة  5مسا ًء 200 ،متنزه ريكتور
دوالرا
 6جلسات مقابل 90
ً
يُشترط التسجيل ،األماكن محدودة

منتدى البستنة لألطفال ،يُناسِّب األعمار من 6
إلى  10سنوات
من الساعة  03:15وحتى الساعة  4:45مسا ًء ،متنزه روكفلر
بارك،
حديقة األطفال

استكشف المنظومة البيئية المدهشة لنهر هدسون بصفتك أحد المشرفين صغار السن
تدرب على المهارات المستلزمة الستخدام
على هذا المورد الطبيعي نفيس القيمةَّ .
صنارة تحتوي على قضيب وبكرة وجرب الممارسة الترفيهية باصطياد األسماك ثم
إطالقه في الماء ُمجددًا .تبيَّن ما إذا كانت األسماك محلية بهدف موافاة مجموعات
البحث بما يلزمهم من بيانات للمساعدة على رصد ومراقبة صحة مياهنا المحلية.
عل ًما بأن إجراء اختبار على المياه وتنفذي العديد من المشروعات الممتعة األخرى
من شأنه دعم وتعزيز الدراسة.
ُشترط التسجيل ،يُرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني:
ي َ
registration@bpca.ny.gov.ال يوجد أي برنامج بتاريخ .10/10
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برنامج مجاني :يُشترط التسجيل ،األماكن محدودة
استشعر المتعة الكامنة في االعتناء بالحديقة واحصد العديد من
قرر أن تُزهِّر خالل فصل
المكافآت .ازرع البُصيالت التي من ال ُم َّ
الربيع القادم ،وشارك في عملية الري وإزالة األعشاب الضارة
والتسميد وغيرها من ممارسات البستنة الخضراء .تعرف على
الكيفية التي تتبعها حديقتنا التكيفية لتوفير الغذاء الذي تحتاجه
حشرات وطيور التلقيح.
وهنالك العديد من دراسات الطبيعة الممتعة والمشروعات الفنية
التي من شأنها دعم وتعزيز البرنامجُ .مالئم لألطفال الذين
ُشترط التسجيل،
يعشقون الطبيعة وال يمانعون اتساخ أيديهم! ي َ
اإللكتروني:
البريد
عبر
مراسلتنا
يُرجى
registration@bpca.ny.gov

صصة لألطفال بسن المدرسة
برامج ُمخ َّ

أيام االثنين
من  12سبتمبر حتى  24أكتوبر

أيام الثالثاء
من  06سبتمبر حتى  25أكتوبر

برامج ُمخصَّصة لألطفال بسن المدرسة

أيام الثالثاء
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من  06سبتمبر حتى 25
أكتوبر
الشطرنج التعزيزي
من الساعة  03:30وحتى الساعة  5مسا ًء،
متنزه روكفلر بارك
مارس هذه اللعبة اإلستراتيجية الشائعة بينما
تتلقى نصائح وتلميحات من خبير .عل ًما بأن
الشطرنج يُحسِّن القدرة على التركيز ويكسبك
مهارات حل المشكالت والتخطيط االستراتيجي
 ناهيك عن كونه ُممتِّع! ُمناسِّب لألعمار من 5ُرحب بانضمام البالغين).
سنوات وما فوق (ن ِّ

أيام األربعاء من  07سبتمبر
حتى  26أكتوبر
فنون يوم األربعاء في حديقة تاردروب

من الساعة  3:30وحتى الساعة  5مسا ًء ،حديقة
تيردروب الجوبية
تفحَّص البيئة الفريدة لحديقة تيردروب بالتزامن مع
استحداث عمل فني ديناميكي .يُع َهد إلى ُمعلمي فنون
بإدارة مشروعات فردية وجماعية باستخدام الطين
والملصقات والطالء وغيرها .إيما ًء إلى مبادرتنا
القائمة على فلسفة "التخلص من النفايات نهائيًا" ،فإن
جميع المشروعات تُركِّز على المواد المعاد تدويرها
وإعادة استخدامها والتي ستُلهم الفنانين ب ُ
طرق إبداعية
تمكنهم من االعتناء بعالمنا!
جميع المستلزمات الفنية متوفرة .ال تنس ارتداء
مالبس تناسب الفوضى! ُمالئم لألعمار من  5سنوات
وما فوق.

أيام الخميس
من  01سبتمبر حتى  27أكتوبر
فنون يوم الخميس في متنزه روكفلر

من الساعة  03:30وحتى الساعة  5مسا ًء ،متنزه روكفلر بارك
أطلق العنان لشخصية الفنان الكامنة بداخلك! انضم إلى أطفال آخرين في
سن المدرسة لممارسة الفنون من خالل مبنى المتنزه.
يُع َهد إلى ُمعلمي فنون بإدارة مشروعات فردية
وجماعية باستخدام الطين والملصقات والطالء وغيرها.
إيما ًء إلى مبادرتنا القائمة على فلسفة "التخلص من
النفايات نهائيًا" ،فإن جميع المشروعات تُركِّز على
المواد المعاد تدويرها وإعادة استخدامها والتي ستُلهم
الفنانين ب ُ
طرق إبداعية تمكنهم من االعتناء بعالمنا!
جميع المستلزمات الفنية متوفرة .ارتدي مالبس
تناسب الفوضى! ُمالئم لألعمار من  5سنوات وما
فوق.

من  12سبتمبر حتى  31أكتوبر

من  06سبتمبر حتى  25أكتوبر

من  01سبتمبر حتى  27أكتوبر

موعد سرد قصة في مبنى المتنزه من الساعة
 10:30وحتى الساعة  11:00صباحًا ،متنزه روكفلر
بارك
يُعد اللعب بمثابة حجر الزاوية في تنمية الطفولة
المبكرة .التقي بالعديد من األطفال الصغار وآبائهم
و ُمقدِّمي الرعاية لممارسة ألعاب تفاعلية معهم في
المتنزه .جميع األلعاب ومستلزمات اللعب المناسبة من
الناحية التنموية متوفرة بالموقع.

الفنون لألطفال دون سن المدرسة

موعد سرد قصة في مبنى المتنزه

من الساعة  10:30وحتى الساعة 11:00
صباحًا ،مبنى متنزه روكفلر بارك
يتعلَّم األطفال طريقة التفكير من خالل تجربة االستماع
للقصص .انضم إلينا ونحن نسبر أغوار العديد من
صورة والتي
األعمال ال ُمميَّزة ألدبيات األطفال ال ُم َّ
تجعلنا نجتمع سويًا في الوقت الحالي .األمر يتضمن
حفالت للغناء والرقص! ال يوجد أي برنامج بتاريخ
.10/10

أيام الثالثاء
من  06سبتمبر حتى  25أكتوبر
البستنة بواسطة براعم الشباب من الساعة
 2:30حتى الساعة  3مسا ًء ،حديقة األطفال بمتنزه
روكفلر بارك
فرصة رائعة للبستانيين الصغار ومن يرافقهم من
األشخاص البالغين الكتساب نظرة أكثر شمولية على
صا عن الحياة ونحن
العالم! انضم إلينا بينما نقرأ قص ً
في وضع االستلقاء على أرائك حديقتنا ثم نتوجه بعدئذ
إلى حديقة األطفال لسقاية النباتات والزهور المنتشرة
في جميع األرجاء من حولنا واالستمتاع بها!
سنراقب سويًا تعاقب فصول السنة ونتعرف على ال ُملقِّحات
وغيرها من الحشرات األخرى التي تُساعد نباتاتنا على
االزدهار .تُعتبر البستنة ُمقدمة رائعة لتعليمنا كيفية االعتناء
بالبيئة.
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أيام األربعاء من

ظهرا،
من الساعة  10:30صباحًا حتى الساعة 12
ً
مبنى متنزه روكفلر بارك
يجري إطالع الفنانين الصغار على استخدامات الورق
والطين والطالء والمواد القابلة إلعادة التدوير بشكل
ُحولها إلى تحف وروائع من اإلبداع
يومي ،األمر الذي ي ِّ
والبهجة .مشروعات مناسبة لألعمار يُقدِّما ُمعلمو فنون.
جميع المواد متوفِّرة بالفعل .ال تنس ارتداء مالبس
تناسب الفوضى!

سبتمبر حتى

أكتوبر

الموسيقى العائلية لألطفال "كيني روك"
من الساعة

حتى الساعة

صبا ًحا ،مبنى متنزه روكفلر بارك

يُعهد إلى فناني الموسيقى العائلية الحاصدون للعديد من الجوائز بتوجيه مسار العائالت التي تضم أطفال صغار للرقص
والتأرجح على أنغام موسيقى الروك!

صصة لألطفال دون سن المدرسة
برامج ُمخ َّ

أيام االثنين

أيام الثالثاء

أيام الخميس

سبتمبر وأكتوبر
الفنون العامة :مشروع تجسيد العدالة بريشة الرسام /جيمس يايا هوغ

ترقبوا الفنون العامة

إسبالند بالزا
بالتعاون مع صندوق توظيف الفن من أجل تحقيق العدالة "" ،Art For Justiceتفخر
هيئة باتري بارك سيتي بتقديم لجنة جديدة للفنون العامة المرحلية بقيادة الرسام /جيمس
يايا هوغ .يُرجى االطالع على التحديثات الطارئة على الحفل االفتتاحي والجوالت وورش
برز قادة العدالة االجتماعية والعدالة التصالحية.
العمل مع الفنان والبرامج التي ت ُ ِّ
التواريخ ومعلومات إضافية عبر الرابط/bpca.ny.gov/events :

االحتفال بإعادة توطين الفنون العامة
متنزه ريكتور الشرقي والجانب الشرقي لقرية ساوث كوف
انضم إلينا للترحيب باستقبال تمثال القرد والقط وهما يرقصان سويًا للفنان
األمريكي "جيم دين" ،ومنحوتة العيون للفنانة الفرنسية "لويز جوزفين"،
وسلسلة منحوتات "األجسام الرنانة" للنحات البريطاني "توني كراج" بينما
نضعها في مواقعهم الجديدة المؤقتة على أنغام موسيقى مباشرة!
التواريخ ومعلومات إضافية عبر الرابط/bpca.ny.gov/events :

يحظى مشروع "تجسيد العدالة" بدعم كبير من صندوق "توظيف الفن من أجل تحقيق العدالة" ،وهو أحد المشروعات التابعة لمنظمة
"مستشاري روكفلر الخيرية" بالشراكة مع "مؤسسة فورد".

جوالت بقيادة فنان :نظرة بعيون طائر

يُحدَّد الحقًا ،لقاء في الركن الشمالي الغربي من منتزه روكفلر بارك
َّ
تعرف على الفنون
!
ز
عز
أحط نفسك بطيور باتري بارك سيتي من خالل الواقع ال ُم
َّ
والتكنولوجيا ومفهوم االستدامة برفقة الفنانة /شولي ساديُ ،مبتكِّر الدمج الفني للنظرة بعيون
طائر ضمن واقع ُم َّ
عزز ،والتي تتولى قيادة جولة داخل مواقع تنشيط األعمال الفنية وتُقدِّم
عروضًا بشأنها.
التواريخ ومعلومات إضافية عبر الرابط/bpca.ny.gov/events :
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المصطبة النهرية 6
مساحة مجتمعية مرنة في باتري بارك سيتي ،وهي متاحة لإليجار
بما يناسب جميع األغراض كاالجتماعات والفعاليات المجتمعية
والتجمعات العائلية والعطالت واجتماعات العمل وغيرها! مساحة
يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة ُمشيَّدة على مساحة
 2000قدم مربعة ،ومزودة بطريق مؤدي إلى مستوى الشارع
ونوافذ كبيرة لتوفير الضوء الطبيعي وإطالالت على الحديقة ونهر
هدسون.
تبدأ أسعار اإليجار من  600دوالر ألي حدث مدته ساعتان ،مع
إتاحة ساعة قبل الحدث وأخرى بعده ألغراض اإلعداد والتنظيف.
ُشترط إبرام عقد إيجار .ويلزم تلقي طلبات اإليجار قبل شهر
ي َ
واحد على أقل تقدير من التاريخ ال ُمزمع لبدء المدة اإليجارية.
لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل معنا
عبر األرقام التالية- 267 - 9700 :
 212داخلي9363 :
أو عبر البريد الكتروني6riverterrace@bpca.ny.gov:
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مركز مجتمعي في مدرسة ستويفسانت
الثانوية
بداية حصص الخريف
يعد المركز المجتمعي بمثابة مورد ُمناسب وميسور التكلفة للترفيه والرياضة والسباحة واللياقة
دوالرا فحسب مع توافر جميع الخيارات بسعر
البدنية .حيث تبدأ العضويات السنوية بمبلغ 59
ً
أقل من  200دوالر في السنة.
عل ًما بأن جميع الحصص المجانية تكون مشمولة ضمن العضوية بما في ذلك؛ دروس السباحة
لجميع األعمار ورقص الزومبا وتمارين المالكمة الكاملة للجسم واليوغا وكرة الريشة ورياضة
اعتبارا من  12سبتمبر.
تاي تشي وأكثر من ذلك .من المعتزم البدء من جلسات فصل الخريف
ً
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة المركز المجتمعي الكائن في  345شارع تشامبرز،
نيويورك ,10282 ،رابط الموقع www.bpca.ny.gov :أو عبر البريد اإللكتروني:
communitycenter@bpca.ny.gov

مالعب الكرة في باتري بارك سيتي
مواقيت فصل الخريف

من  01سبتمبر حتى  03نوفمبر

أيام االثنين والجمعة ،من الساعة  8صباحًا حتى
الساعة  9مسا ًء وأيام السبت واألحد ،من الساعة 8
صباحًا حتى الساعة  9مسا ًء

مواقيت فصل الشتاء

من  01ديسمبر حتى  29فبراير

أيام االثنين والجمعة ،من الساعة  9صباحًا حتى
الساعة  8مسا ًء وأيام السبت واألحد ،من الساعة 9
صباحًا حتى الساعة  8مسا ًء

يقع في الشارع الغربي بين شارعي موراي ووارن .مفتوح
على مدار العام لممارسة الرياضات الجماعية بما يتضمن
الكرة اللينة وكرة الركل ورياضة القرص الطائر ولعبة
الكروس وكرة القدم.
تفضل بزيارة موقعنا لتقديم طلب باستصدار تصريح استخدام مالعب الكرة ،وذلك عبر الرابط
التاليwww.bpca.ny.gov/apply/permits :

مشروع المرونة والقدرة على الصمود
جنوب باتري بارك سيتي
ابتغاء تأمين الحماية لمتنزه واجنر بارك والتجمعات المجاور له في مواجهة العواصف
العاتية وال ُمتكِّررة ،تقرر إغالق المتنزه لمدة عامين تبدأ خالل األشهر المقبلة.
وبمجرد افتتاح المتنزه ُمجددًا ،سيكون مشتم ً
ال على مروج وحدائق شاسعة ومساحات ُمخصصة
للتعليم والفعاليات المجتمعية وتناول الطعام والبرمجة؛ ومراحيض عامة وإطالالت جميلة؛ فضالً
عن إمكانية الوصول للجميع.
ويُص َّنف هذا المشروع باعتباره جزء من برنامج المرونة الساحلية لمدينة مانهاتن السفلى ،والذي
من شأنه تأمين الحماية لساحلنا في مواجهة الفيضانات.
تفضَّل بزيارة الموقع BPCA.NY.GOVلمشاهدة تسجيالت العروض التقديمية
واالجتماعات المتعلقة بالمشروع واستعراض تصميماته النهائية.
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75 Battery Place
New York, NY 10280
212-267-9700
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