
 
 

 

 

!NACKAالصيف في مدينة ناكا   

تشف بأصدقائك القدامى، اك هناك الكثير من النشاطات الممتعة! تعرف على أصدقاء جدد والتق  

. Nackaفي مدينة ناكا المتاحة  العديدة الصيفية أشياء جديدة وشارك في بعض األنشطة  

 

nacka.se/sommarlovموقع الالمزيد من المعلومات على ستجد   

 

مفتوح ـ احضر إللقاء نظرة فقطلقاء   

في النشاطات واالحتفاالت! بأصدقائك أو تشارك هنا أن تلتقي. يمكنك التسجيل مسبقا   كاحضر متى أردت، ال يلزم  

 

)شيل أوت( الصيفي الحفل الموسيقي  

2:ans Fritidsgård och Nacka IP  النشاطات الترفيهية مركزأين؟  

سنة ١٧ـ  ١٣ر: اعماأل  

يوليو ٧حتى  ،١٩.٠٠إلى  ١٣.٠٠الساعة  عدا العطلة األسبوعية. من يوممتى؟ كل   

مباريات، ، (اإللكترونية رياضةال) مسابقات ألعاب الحاسوب شواء،حفل ، دي جي، منصة مفتوحة، تجريبية مقهى، موسيقى ماذا؟ 

وغير ذلك  أغطية للجواالتتصميم ، ءرسم الحنا ، استوديو، طباعة على المالبس،مسابقات، ورشات عمل، الكتابة على الجدران

 الكثير.

 

Fisksätra Fritidsgård سيترا مركز النشاطات الترفيهية فيسك  

سنة ١٧إلى  ١٣ األعمار:  

يوليو ٦حتى ، ٢٢.٠٠إلى  ١٦.٠٠الساعة  . منوالخميس واألربعاءاإلثنين أيام  متى؟  

، أنشطة رياضية، حلوى وغيرها نشاطات إبداعية، مباريات، كرة الطاولة، األثقالرفع  ،، طهي، تمارينمقهى، سينماماذا؟ 

 الكثير.

 

  Boo Folkets Husبو فولكيتس هوس ـ الشرفة الصيفية 

سنة ١٨إلى  ١٠األعمار:   

يوليو ٧حتى ،  ٢١.٠٠إلى  ١٥.٠٠الساعة  عدا العطلة األسبوعية. من متى؟ كل يوم  



 
 

 

شواء وغير ذلك الكثير.الة، حفل سلة، كرة الطاول، كرة البليارداللعبة نشاطات إبداعية، ألعاب، ماذا؟ مقهى، موسيقى،   

 

Älta   إلتا شاطئ

سنة ١٥إلى  ٦األعمار:   

١٦.٠٠إلى  ١٠.٠٠الساعة  عدا العطلة األسبوعية. من متى؟ كل يوم  

الشواءحفل ماذا؟ استعارة أدوات اللعب،   

 

  Darraمع دارا  الرياضة والرقص خيمم

Fisksätra IP, Fisksätra Holme, Fisksätra Sporthall   ؟أين

١٥.٣٠ـ  ١٠يونيو، الساعة  ٢٢إلى  ١٩ من متى؟  

سنة ١٥إلى  ١٠األعمار:   

مسابقاتالالرقص ووالرياضية، األلعاب ماذا؟   

 

 باستطاعتك هنا أن تمارس الرياضة متى أردت

 :بممارسة الرياضة بعفوية ونرغبالذين ي ألولئكهذه األماكن مفتوحة 

 .Ormingeوفي  Alphyddan ،Fisksätra، في Henriksdalsberget في عفوية أوقات في القدم كرة

 وكرة اليد. كرة القدم، كرة األرض )الهوكي( ،Järla في يارالالمحلية الساحة الرياضية 

 كس ودراجاتإبي أم دراجات سباق كذلك لالشارع،  حوض سباحة ورياضة، Nacka IPبيحديقة التزلج في ناكا قرب ناكا إي 

 .Kickbike الدفع

لتزلج، لوح احوض سباحة ورياضة الشارع، ،  Myrsjö IP إي بي مورشو ، قربOrminge هأورمينجفي  خرسانيةالحديقة ال

 .Kickbike دراجات بي إم إكس ودراجات الدفع

  Älta إلتا تقع في الساحة الرياضية في (الباركور) الحركات السريعة حديقة رياضة

 

 

 حافلة المخيمات الصيفية

 سنة ١٥إلى  ٦األعمار: 

 في مختلف الشواطئ والحدائق والساحات.المجانية هذا الصيف العديد من األنشطة  Nackaتقدم بلدية ناكا 

لريشة، كرة السلة، لعبة الورق، ، كرة القدم، كرة ا)برنبول(اللينة الكرة الموسيقى/دي جي، حفالت الشواء، سيكون من بينها 

لعبة مائية، ألعاب مشتركة، الرسم على الوجوه، األنشطة اإلبداعية الخالقة، الرقص في الهواء الطلق، البطوالت، ألعاب 

 وغيرها الكثير. طي الورق )أوريجامي(، على القماش )الباتيك( صبغ األلوان، مسلية االختبارات واألسئلة، ألعاب



 
 

 

 

 ل غير متوفرة.رعاية األطفا

 .١٩.٠٠ـ  ١٣.٠٠ستكون الحافلة متوفرة في األماكن المذكورة أدناه، الساعة 

 Henriksdalsberget ١٩/٦اإلثنين 

 Myrsjö IP ١٩/٦اإلثنين 

 Fisksätra IP ٢٠/٦الثالثاء 

 Ormingeفي  Betongparken ٢٠/٦الثالثاء 

  Saltsjöbadens IP ٢١/٦األربعاء 

 Ormingeفي  Betongparken ٢١/٦األربعاء 

 Saltsjöbadens IP ٢٦/٦اإلثنين 

 Ormingeفي  Betongparken ٢٦/٦اإلثنين 

  Fisksätra Holme ٢٧/٦الثالثاء 

 Ormingeفي  Betongparken ٢٧/٦الثالثاء 

  Henkankarnevalenمع  Henriksdalsberget ٣٠/٦الجمعة 

  Saltsjöbadens IP ٤/٧الثالثاء 

 Ormingeفي  Betongparken ٥/٧األربعاء 

  Fisksätra IP ٧/٧الجمعة 

 www.nacka.se/sommarlovالمزيد من المواعيد متوفرة على الموقع 

 

 األنشطة الثقافية

  FISKSÄTRA فيسكسترا في HAMNمتحف هامن 

 .طوال الصيف ١٧ـ١١يفتح أيام الثالثاء ـ األحد الساعة 

 

 المكتبة العامة المفتوحة في فترة الصيف

 Sommarbokenالكتاب الصيفي 

 Fisksätra فيسكسترا ووسط مدينة Orminge أورمينجه ، وسط مدينةNacka Forumفي منتدى ناكا  اتأين؟ المكتب

 األعمار: األطفال والشبيبة والكبار.

 وورشات عمل.ب، كتب مقترحة للقراءة امقهى الكتماذا؟ استعارة الكتب، 

 

 حافلة الكتب

 خالل الصيف، ستجدها في األماكن التالية: Nackaبالتجول في أنحاء مدينة ناكا  الكتبستقوم حافلة 

http://www.nacka.se/sommarlov


 
 

 

   ٢٥األسبوع   Ältaبحيرة  إلتا 

  يونيو  ٢١إلى  ١٩من   Ältaشاطئ  إلتا

    ٣٢ األسبوع Ältaكنيسة إلتا  

 

 NACKAمسرح الحديقة يزور ناكا 

 ، في الهواء الطلق.قم بمشاهدة المسرح مجانا  

 

 سنة. ١١عمر بدءا  من لكبار، للشبيبة ا/لشبية امسرح 

 .١٦.٠٠ يوليو الساعة ٢  Fisksätraفيسكسترا  "ابنة أمي" في

 

 سنوات. ٩إلى  ٤عمر بمسرح األطفال، لألطفال 

 ١٢.٣٠أغسطس الساعة  ١٠ Orminge أورمينجه " فيسماك وما بينهمار واألو"الطي

 

 .١٤.٠٠أغسطس الساعة  ١٠ Orminge أورمينجه؟" في أين هو الذئب"

 

 دورة في تأليف األغاني 

 أغسطس. ١٢إلى  ٧. من Sicklaفي سيكال  Kulturhuset Dieselverkstadenأين ومتى: المركز الثقافي 

 سنة. ١٥و ١٢لمن: الشبيبة بين 

 mammbayang.foon@nacka.seالتسجيل إلزامي ويرسل إلى: 

، الخاصة بهمة الكتاب عملية طورونلكتابة اإلنشائية، وياتقنيات تاريخ حيث يكتسب المشاركون تأليف األغاني، ماذا: دورة في 

 قي.ييقدم خبراته في العمل الموس تمرسمفنان  مرةوسيشارك في كل 

 

 السباحة

 .السباحة في الهواء الطلق، وهي متاحة للجميع مجانا   أماكنالعديد من  Nackaيوجد في مدينة ناكا 

 nacka.se/sommarlovتفاصيل عن كل موقع، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: اللمعرفة 

 

 المسابح المغلقة

 طوال الصيف! انمفتوح Nacka simhall مسبح ناكاو  Näckenbadetفي الخارج، فحمام السباحة  باردة جدا   المياهإن كانت 

 Nacka.seتجد أوقات الدوام في اإلجازة الصيفية على الموقع 

 فترة اإلجازة الصيفية! طيلةكرونات فقط لكل مرة، وذلك  ١٠سنة هي  ١٩و ٧ة لمن أعمارهم ما بين تذكرة الدخول الصيفي

 

mailto:mammbayang.foon@nacka.se


 
 

 

 اللغوي، والمساعدة الدراسية والمساعدة العملية خالل الصيف التدريب

 

 أمام كلب إقرأ بصوت عال  

 ١٦ـ١٣يوليو،  الساعة  ٦ Orminge، ومكتبة أورمينجه ١٦ـ١٣يونيو، الساعة  ٢٧: Fisksätra فيسكسيترا مكتبة أين ومتى؟

 سنة. ١٤ـ٩األعمار: األطفال والشبيبة بين 

 التسجيل إلزامي ويرسل إلى:

 08ـ  7188435، أو رقم التلفون Waern Malin، malin.waern@nacka.se ـ Fisksätra bibliotekمكتبة 

 08 ـ 7188701، أو رقم التلفون Petra Schipper، petra.schipper@nacka.seـ   Orminge Bibliotekمكتبة 

 

لكي  Nacka Bibliotek المجال متاح في مكتبة ناكا اللغة السويدية؟ ممارسةو هل ترغب بالتمرن على القراءة بصوت عال  

ءة والتحدث باللغة. حين تأتي ارالقعلى أحد ما، يتدرب المرء أمام  لب. من خالل القراءة بصوت عال  تتمرن على القراءة أمام ك

  أمام كلب المكتبة. ةبعضكم البعض في جو هادئ. ثم تقوم بعدها بالقراء تحيُّونبحيث وجيزة  كون هناك مقدمةلقاء القراءة، ست إلى

 

 الباب المفتوح ـ مساعدة عملية

 .١٩.٠٠إلى  ١٧.٠٠االجتماعات. اإلثنين الساعة  دار، Nacka Kyrkaأين ومتى: كنيسة ناكا 

 .بوسائل مختلفة الخدمات والبضائعماذا: قراءة وفهم االستمارات، إضافة إلى تقديم إرشادات حول كيفية البحث عن 

 

 أخرى أمور

 يونيو. ٢٨من  بدءا  ، ١٧.٠٠إلى  ١٥.٠٠الساعة من كل أربعاء  ،Fisksätra bibliotekأين ومتى: مكتبة فيسكسيترا 

 ماذا: التعليم اللغوي والمساعدة العملية في ملء االستمارات.

 

 يونيو. ١٥من  بدءا  ، ١٧.٠٠إلى  ١٦.٠٠الساعة من ، كل خميس Orminge Bibliotekأين ومتى: مكتبة أورمينجه 

 ماذا: المساعدة في الواجبات المدرسية والتدريب اللغوي.

 

 يونيو. ٢٦من  بدءا  ، ١٨.٠٠إلى  ١٦.٠٠الساعة  من ، كل إثنينÄlta إلتاأين ومتى: مكتبة 

 ماذا: المساعدة في الواجبات المدرسية والمساندة في الدراسة.

 

 يونيو. ١٤من  لكن بدءا  ، ٢٠.٠٠إلى  ١٨.٠٠الساعة من  ،Älta مدينة إلتافي  Allianskyrkan ومتى: كنيسة أليانسأين 

 المرطبات والتعليم اللغوي.تناول ماذا: المشاركة باأللعاب، و

 

 


