سالم!
ما "مجتمع کینینگ پارك" هستیم.

ما که هستیم؟
"مجتمع کینینگ پارك" فضایی متعلق به جامعه محلی در جنوب گالسکو است که برنامه متنوعی از رویدادها ،کالسها
وفعالیتهای رایگان وکم هزینه را برای همه سنین ،ارائه می دهد!
خانه ما ساختمان یك مدرسه قدیمی با سابقه طوالنی آموزش پرورش وفعالیت است .مکانی است که به جوامع محلی
خود خدمت کرده وبیش از  100سال است که توسط جوامع محلی خود هم محافظت شده.
ما همچنین حوزه وسیعی از گروه های دیگر جامعه محلی ،سازمان ها وهنرمندان را داریم که دارای دفتر واستودیو
در ساختمان ما هستند.

فعالیتهای هفتگی ما
ما هر هفته یک برنامه غذایی جامعه محلی با هزینه ای که شما تصمیم می گیرید ،ارائه می دهیم.
● Insert day
● Insert time
● گزینه های حالل و ویگان ( ٪١٠٠گیاهی) موجود است

● Insert day
● Insert time
● گزینه های حالل و ویگان ( ٪١٠٠گیاهی) موجود است

وعده های غذایی ما اغلب با فعالیت های صنایع دستی ،بازی ها ،نمایش فیلم وسایر فعالیت های تفریحی همزمان
است .لطفا ً در مورد جدیدترین برنامه فعالیتی ،با یکی از کارکنان صحبت کنید.
در بیشتر هفته ها کالس ها ورویدادهای دیگری در ساختمان برگزار می شود که توسط سازمان ها وافراد برونی
اداره می شود ،برخی از آنها رایگان بوده وبرخی از آنها هزینه ای برای شرکت در آن خواهند داشت.

اجاره کردن فضای ما
ما فضاهای مختلفی برای اجاره برای رویدادها ،مهمانی ها ،جلسات وفعالیت های اجتماعی در اختیار داریم .برای
اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فرصتهای عضویت وداوطلب شدن ما
"مجتمع کینینگ پارك" در حال تالش برای تبدیل شدن به یک سازمان تحت رهبری اعضا است .اگر عالقمند به،
همکاری داوطلبانه یا به عضویت در آمدن با ما هستید ،با یکی از اعضای تیم صحبت کنید تا در مورد مهارت هایی
که می توانید ارائه دهید وبه چه فرصتهای یادگیری عالقه مند هستید ،بحث وگفتگو کنید.

پشتیبانی و راهنمایی
در صورت امکان ،اگر شما با چیزی دست وپنجه نرم می کنید ومطمئن نیستید كه برای دریافت پشتیبانی به کجا
میبایستی كه مراجعه کنید ،راهنمایی می کنیم .این می تواند ،برای مثال ،دسترسی به بانک غذا ،حمایت پناهندگی،
حمایت رفاهی ،فعالیتهای آموزشی واوقات فراغت یا فرصت های شغلی وداوطلبانه ،باشد.
.

دسترسی و آمیختن
اگر موانعی برای دسترسی به فعالیت های ما وجود دارد ،توصیه می کنیم با ما تماس بگیرید تا در این مورد صحبت
کنیم .ما می توانیم هر گونه اصالح الزم را انجام دهیم وبه عنوان یک تیم دارای یک عرصه گسترده ای از دانش
وتجربه از نظر دسترسی وآمیختن ،هستیم.

کاری که ما انجام می دهیم
ما اینجا هستیم تا فضایی را پرورش دهیم که بتوانید در آن مالقات کنید ،از یکدیگر حمایت کنید ،مهارت ها ودانش
خود را به اشتراک بگذارید وفعالیت ها وپروژه ها را سازماندهی کنید .ما گروهی دوستانه وصمیمی از افراد ،با
عرصه گسترده ای از تجربه ها و عالقه ها هستیم .امیدواریم بتوانیم به همه حس خوش آمدگویی وحمایت بدهیم.

کافه جامعه محلى
ما با  " KPCaféکینینگ پارك كافه" همکاری نزدیک داریم .ما را در آنجا خواهید یافت تا گفتگو کرده ومنابع
مربوط به سایر سازمانها وخدمات را به اشتراک بگذاریم.

