ساڵو!
ئێمە کۆمەڵەی کینینگ پارکین.
ئێمە کێین؟
کۆمەڵەی کینینگ پارک شوێنێکە کە کۆمەڵگە خاوەندارێتی دەکات لە بەشی باشووری گالسگۆیە کە پرۆگرامی
جیاواز پێشکەش دەکات وەکو رووداوی خۆڕایی یاخوود بە نرخێکی کەم ،کالس ،وە چاالکی جیاواز بۆ هەموو
تەمەنەکان!
ماڵەکەمان بینایەکی کۆنی مەکتەبە کە مێژوویەکی درێژی پەروەردە و چاالکی هەیە .شوێنێکە کە خزمەتی
کۆمەڵگەکەی کردووە و هەروەها لە الیەن کۆمەڵگەوە پارێزگاری لێ کراوە بۆ زیاتر لە  ١٠٠ساڵ.
ئێمە هەروەها ماڵێکین بۆ گروپە کۆمەڵەکانی تریش ،ڕێکخراوەکان ،وە هونەرمەندەکان کە ئۆفیس و ستۆدیۆی
خۆیان هەیە لە بیناکەمان.
چاالکی هەفتانەمان
هەموو هەفتەیەک پرۆگرامی ژەمە خواردنی کۆمەڵەمان هەیە بە پێی پارە دانت بڕیار دەدەیت.







ڕۆژەکە داخڵ بکە
کاتەکە داخڵ بکە
هەڵبژاردنی خواردنی حەاڵل و ڕووەکی هەیە
ڕۆژەکە داخڵ بکە
کاتەکە داخڵ بکە
هەڵبژاردنی خواردنی حەاڵل و ڕووەکی هەیە

زۆر جار ژەمەکانمان لە یەک کاتدا دەبن لەگەڵ چاالکی ئیشی دەستی ،یاریەکان ،پیشاندانی فیلمەکان و چەندەها
چاالکی تریش .تکایە قسە لەگەڵ ئەندامێک لە ستافەکەمان بکە بۆ زانینی دەربارەی تازەترین پرۆگرامی
چاالکی.
زۆربەی هەفتەکان کالس و ڕووداوی تر دەبێت لە بیناکە کە لەالیەن ڕێکخراو و تاکە کەسی دەرەوە بەڕێوە
دەبرێت ،هەندێکیان بە خۆڕایی دەبن و هەندێکیان لەوانەیە بە بڕێکی کەم پارە بێت بۆ بەشداری کردن.

بەکرێ گرتنی شوێنەکەمان
چەندەها شوێنی جیاوازمان هەیە بۆ بەکرێ گرتن بۆ ڕووداوەکان ،ئاهەنگەکان ،چاوپێکەوتنەکان و چاالکی
کۆمەڵگەکان .پەیوەندیمان پێوە بکە بۆ زانیاری زیاتر.

هەلی ئەندام بوون و خۆبەخشی
کۆمەڵەی کینینگ پارک کار بۆ ئەوە دەکات ببێت بە ڕێکخراوێک لە الیەن ئەندامەوە بەڕێوە ببرێت .ئەگەر
ئارەزووت هەیە خۆبەخشانە لەگەڵمان بیت یاخوود ببیت بە ئەندام ،قسە لەگەڵ یەکێک لە ئەندامی تیمەکە بکە بۆ
باسکردن لەو توانایانەی دەتوانیت بیبەخشیت و ئارەزووی چ هەلێکی فێربوون دەکەیت.

هاوکاری و ڕێنمایی
کە گونجاو بێت ،ئێمە ڕێنماییت دەکەین ئەگەر کێشەی شتێکت هەبێت وە دڵنیا نەبیت لەوەی بۆ کوێ بڕۆیت بۆ
هاوکاری .ئەمە ئەکرێت ،بۆ نمونە ،داخڵ بوونی بانکی خۆراک ،هاوکاری پەنابەری ،هاوکاری
خۆشگوزەرانی ،چاالکی پەروەردەیی یاخوود خۆشی ،یان هەلی کار و خۆبەخشی بێت.
چوونەژوورەوە و داخڵبوون
ئەگەر هەر ڕێگریەک هەیە لە داخڵ بوونی چاالکیەکانمان ،هانت دەدەین کە پەیوەندیمان پێوە بکەیت و باسی
بکەیت .دەتوانین هەر ڕێکخستنەوەیەکی پێویست هەبێت بیکەین و وەکو تیمێک زانیاری و ئەزموونێکی
فراوانمان هەیە لە بواری هاتنەژوورەوە و داخڵ بوون.
ئێمە چی دەکەین
ئێمە لێرەین بۆ ئەوەی شوێنێک بگرین کە بتوانن یەکتری ببینن ،هاوکاری یەکتری بکەن ،توانا و زانیاریەکانتان
بەش بکەن وە چاالکی و پرۆژەکان ڕێک بخەن .ئێمە گروپێکی گەرم و هەموو هاوڕێین کە ئەزموون و سۆزی
جیاوازمان هەیە .هیوادارین وا بکەین هەموو کەس هەست بە پێشوازی و هاوکاری بکات.
کافتریای کۆمەڵگە
ئێمە لە نزیکەوە کار لەگەڵ کەی پی سی کافێ دەکەین .لەوێ دەمانبینیت کە گفتوگۆ بکەین و سەرچاوەکان بەش
بکەین دەربارەی ڕێکخراوەکان و خزمەتگوزاریەکان.

