
 !سالم

 .میهست "پارك نگینیمجتمع ک"ما 

 

 م؟یما که هست

السها ک رویدادها،از  یدر جنوب گالسکو است که برنامه متنوع محلی متعلق به جامعه ییفضا "پارك نگینیمجتمع ک"

 !دهد یارائه م ،نیهمه سن یرا برا نهیهز وکم گانیرا وفعالیتهای

 

 محلی است که به جوامع یاست. مکان وفعالیتپرورش آموزش  یبا سابقه طوالن یمیقدیك مدرسه ما ساختمان  خانه

 .همحافظت شدهم  محلی خودسال است که توسط جوامع  100از  وبیشخود خدمت کرده 

 

 واستودیودفتر  یکه دارا میرا دار وهنرمندانسازمان ها  ،محلی جامعه گرید یاز گروه ها یعیوس حوزه نیهمچن ما

 .در ساختمان ما هستند

 

 

  ما یهفتگ یتهایفعال

 

 .میده یارائه م ،دیریگ یم میکه شما تصم یا نهیبا هزجامعه محلی  ییبرنامه غذا کیهر هفته  ما

 

● Insert day 

● Insert time 

 موجود است گیاهی( ٪١٠٠) گانیحالل و و یها نهیگز ●

● Insert day 

● Insert time 

 موجود است گیاهی( ٪١٠٠)گان یحالل و و یها نهیگز ●

 

 همزمان یحیتفر یها تیفعال وسایر لمیف شیها، نما یباز دستی، عیصنا یها تیما اغلب با فعال ییغذا یها وعده

 .دیاز کارکنان صحبت کن یکیبا  ی،تیبرنامه فعال نیدتریاست. لطفاً در مورد جد

 

برونی  وافرادشود که توسط سازمان ها  یدر ساختمان برگزار م یگرید ورویدادهایهفته ها کالس ها  شتریب در

 .شرکت در آن خواهند داشت یبرا یا نهیاز آنها هز وبرخیبوده  گانیاز آنها را یبرخ شود، یاداره م

 

 ما یفضاردن اجاره ک

 ی. برامیدار اریدر اخت یاجتماع یها وفعالیتها، جلسات  یمهمان رویدادها، یاجاره برا یبرا یمختلف یفضاها ما

 .دیریبا ما تماس بگ شتریاطالعات ب

 

 

 

 

 



 شدن ما وداوطلب تیعضو یفرصتها

 ،اعضا است. اگر عالقمند به یسازمان تحت رهبر کیشدن به  لیتبد یدر حال تالش برا "پارك نگینیمجتمع ک"

 ییتا در مورد مهارت ها دیصحبت کن میت یاز اعضا یکیبا  ،دیبا ما هستن در آمد تیبه عضو ایداوطلبانه  یهمکار

 .دیکن وگفتگو ، بحثدیعالقه مند هست یریادگی یچه فرصتها وبه دیارائه ده دیتوان یکه م

 

 ییو راهنما یبانیپشت

ه کجا ب یبانیپشت افتیدر یبراكه  دیستین ومطمئن دیکن ینرم م وپنجهدست  یزیاگر شما با چ امکان،صورت  در

 گی،پناهند تیبه بانک غذا، حما یمثال، دسترس یبرا تواند، یم نی. امیکن یم یی، راهنمادیمراجعه کنمیبایستی كه 

 .باشد ،وداوطلبانه یشغل یفرصت ها ایفراغت  واوقات یآموزش یتهای، فعالیرفاه تیحما

. 

 آمیختنو  یدسترس

بت مورد صح نیتا در ا دیریبا ما تماس بگ میکن یم هیما وجود دارد، توص یها تیبه فعال یدسترس یبرا یموانع اگر

از دانش  یگسترده ا عرصه کی یدارا میت کیعنوان  وبه میالزم را انجام ده اصالحهر گونه  میتوان ی. ما ممیکن

 .، هستیموآمیختن یاز نظر دسترس وتجربه

 

 میده یکه ما انجام م یکار

 دانشو، مهارت ها دیکن تیحما گریکدی، از دیدر آن مالقات کنبتوانید که  میرا پرورش ده ییتا فضا میهست نجایا ما

با  ،از افراد وصمیمیدوستانه  ی. ما گروهدیکن یها را سازمانده وپروژهها  وفعالیت دیخود را به اشتراک بگذار

 .میبده وحمایت ییبه همه حس خوش آمدگو میبتوان میدواری. اممیها هسته عالقاز تجربه ها و  ای عرصه گسترده

 

 محلى جامعه کافه

 ومنابعتا گفتگو کرده  افتی دی. ما را در آنجا خواهمیدار کینزد همکاری كافه" پارك نگینیک " KPCaféبا  ما

 .میرا به اشتراک بگذار وخدماتسازمانها  ریمربوط به سا


