مرحبا!
نحن “ مجمع كينينغ بارك".
من نحن؟
“مجمع كينينغ بارك" هو حيز مكاني ملكا للمجتمع المحلي في جنوب غالسكو والذي يقدم برامج متنوعة من حفالت،
دروس وأنشطة مجانية ومنخفضة التكلفة لجميع األعمار!

منزلنا عبارة عن مبنى لمدرسة قديمة لها تاريخ عريق من التعليم والنشاط .إنه مكان قد خدم مجتمعاته المحلية وقد تم
حمايته من قبل مجتمعاته المحلية ألكثر من  ١٠٠عام.
نحن أيضا منزل لمجموعة واسعة من مجموعات المجتمعات المحلية األخرى ،المنظمات والفنانين الذين لديهم مكاتب
واستوديوهات في مبنانا.

أنشطتنا األسبوعية
نحن نقدم برنامج وجبات مجتمعية بنظام; الدفع مقابل ما تقرره ،كل أسبوع.
● Insert day
● Insert time
● خيارات الحالل والنباتي المطلق (فيغان) ،متاحة
● Insert day
● Insert time
● خيارات الحالل والنباتي المطلق (فيغان) ،متاحة

غالبا ما تتزامن وجباتنا مع األنشطة الحرفية واأللعاب وعروض األفالم واألنشطة الترفيهية األخرى .يرجى التحدث إلى
أحد الموظفين حول أحدث برنامج للنشاط.

في معظم األسابيع ،ستكون هناك فصول دراسية وفعاليات أخرى في المبنى تديرها منظمات وأفراد خارجيون ،وستكون
بعضها مجانا وقد تكون للبعض الخر تكلفة ،للمشاركة فيهن.

استئجار مكاننا
لدينا مجموعة متنوعة من المساحات المتاحة للتأجير للمناسبات والحفالت والجتماعات وأنشطة المجتمع .اتصل بنا
للحصول على المزيد من المعلومات.

عضويتنا وفرص التطوع
يعمل “مجمع كينينغ بارك" من أجل أن يصبح منظمة يقودها األعضاء .إذا كنت مهتما بالتطوع معنا أو النضمام إلى
عضويتنا ،فتحدث إلى أحد أعضاء الفريق لمناقشة المهارات التي يمكنك تقديمها وما هي فرص التعلم التي ترغب فيها.

دعم وتوجيه
حيثما أمكن ،نقدم إرشادات إذا كنت تعاني من شيء ما ولست متأكدا من المكان الذي تذهب إليه للحصول على الدعم .هذا
يمكن أن يكون ،على سبيل المثال ،إمكانية الوصول إلى بنك الغذاء  ،دعم اللجوء ،دعم الرعاية الجتماعية واألنشطة
التعليمية والترفيهية أو العمل و الفرص التطوعية.

إمكانية الوصول والشمول
إذا كانت هناك أي عوائق أمام إمكانية الو صول إلى أنشطتنا ،فنحن نشجعك على التصال بنا للتحدث عن ذلك .يمكننا
اجراء أي تعديالت ضرورية وكفريق واحد لديها نطاق واسع من المعرفة والخبرة من حيث إمكانية الوصول والشمول.

ما نقوم به
نحن هنا لتعزيز المساحة ب حيث يمكنكم اللتقاء ودعم بعضكم لبعض ،ومشاركة المهارات والمعرفة وتنظيم األنشطة
والمشاريع .نحن مجموعة من األشخاص الودودين والدافئين ولدينا مجموعة من الخبرات والشغف .نأمل أن نجعل
الجميع يشعرون بالترحيب والدعم.

مقهى المجتمع المحلي
نحن نعمل بشكل وثيق مع ( KPCaféك.پ.كافه ) ستجدنا هناك إلجراء محادثات ومشاركة الموارد حول المنظمات
والخدمات األخرى.

