
 
 

 

 تابستان در ناکا 

ی نو جدید و قدیمی مالقات کنید، چیزد! با دوستان نکارهای جالب زیادی برای انجام دادن وجود دار

 . سهم بگیرید، به وقوع می پیوندند که در ناکا یهای تابستانفعالیتاز  بعضیو در  کشف کنید

 

  nacka.se/sommarlovتوانید: انترنیتی پیدا کرده می بیشتر را در این سایت معلومات
 

 بدون اطالع دادن از قبل، فقط سری به اینجا بزنیدهای مالقات آزاد ـ مکان

یا در  و ساعت تیری نمودتوان با دوستان دادن از قبل ندارید، در اینجا می خبربه  ضرورتهروقت خواستید به اینجا سر بزنید، 

 . سهم گرفتها ها و برنامهفعالیت

 

  (Summerchill) ر چیلسام  
 (Nacka IP)ناکا  مجموعه سپورتو ( ans Fritidsgård:2) 2 مکان اوقات فراغت مکان:

  

سال ۱۷ تا ۱۳ سنین برای ،  

جوالی ۷ تاریخ تا ,۱۹ الی ۱۳ ساعت از روز هر :زمان  

کارگاه) شاپورک مسابقات، ،  الکترونیکی، هایسپورت ، کباب آزاد، نمایش صحنه ، موسیقی  کافه، :هافعالیت  

و موبایل جلد طراحی حنا، با بدن روی بر رسامی جمپر، روی بر چاپ استودیو، ،(دیوارنگاری) گرافیتی ،(خالقیت  

دیگر هایفعالیت بسیاری .   

 

اِستر فیسک فراغت اوقات مکان  

سال ۱۷ تا ۱۳ سنین برای   

جوالی ۶  تاریخ تا ۲۲  الی ۱۶ ساعت از هاشنبهپنج و هاچهارشنبه ها،دوشنبه :زمان  

و گپ سپورت، هایبرنامه کاردستی، نفره، چند یا دو مسابقات پونگ، پینگ بدنسازی، ، آشپزی فلم، کافه، :هافعالیت  

دیگر هایفعالیت بسیاری و گفتگو . 

 

 

  (Sommarverandan) ، ایوان تابستان (Boo Folketshus) «بو»منطقه  درمردم خانه 
 سال  ۱۸ الی ۱۰برای سنین 

 جوالی ۷ تاریخ تا ۲۱ الی ۱۵از ساعت زمان: روزهای عادی هفته، 

 های دیگر.و بسیاری فعالیت خالقانه، بیلیارد، پینگ پونگ، بسکتبال، کباب کاردستی ،وسیقی مها: کافه، فعالیت

 

  (Ältabadetی ا لتا )و آب باز محل شنا
 سال  ۱۵تا  ۶برای سنین 



 
 

  ۱۶تا  ۱۰زمان: روزهای عادی هفته، از ساعت 

 بازی، کباب اجارۀ وسایل  ها:فعالیت

 

 ( Sport & dance camp med Darra) «دارا»و رقص با  سپورت
ترا ،فیسک سپورتمکان: مجموعه  ترا هولم و سالفیسک س  ترافیسک  سپورتن وس    س 

 سال  ۱۵تا  ۱۰برای سنین 

  ۱۵:۳۰ الی ۱۰، از ساعت جون  ۲۲تا  ۱۹زمان: 

  رقص و مسابقات سپورت،ها: فعالیت

 

  کنید سپورتتوانید هر وقت بخواهید در اینجا می
 است:کنید باز  سپورت ،خواهید بدون برنامه ریزی از قبلهای زیر برای شمایی که میمکان

ترا و اورمینگهدالز بَری ت، در الفیه نریکسریزی قبلی: برای فوتبال بدون برنامه  دال ن، فیسک س 

 

 و هندبال (Innebandy)فوتبال، فلوربال : (Järla näridrottsplatsمحلی یَرال ) سپورتن وسال

  .Kickbikeو  BMXهمچنین  streetو  Pool ناکا: سپورت مجموعهناکا، در  پارک اِسکیت بورد

  .Kickbikeو  BMXو برای اسکیت  streetو  Pool: ( Myrsjö IP )میرشو سپورت مجموعهپارک بتنی اورمینگه، در 

 در سالن ورزشی ا لتا قرار دارد. : (Parkourpark)پارکورپارک 

 

  یتابستان هایرخصتیس ب
 سال.  ۱۵تا  ۶برای سنین 

ها ارائه می نماید. از جمله ها و میدانپارک، و آب بازی ناهای مختلف شهای رایگان در مکانفعالیت ناکا در طول تابستان شهر

 رسامی بر رویهای دسته جمعی، ، بازیبازی قطعه فوتبال، بدمینتون، بسکتبال، ،سافت بال های موسیقی/دی جی، کباب ،برنامه

سوال و های آبی، مسابقات خالقانه، رقص در فضای آزاد، مسابقات دو یا چند جانبه، بازی کاردستی مربوط به هایصورت، فعالیت

(، اوریگامی )هنر ساختن کاردستی از طریق تا کردن کاغذ( و موارد تکهباتیک )نوعی روش چاپ بر روی ، هابازیجواب، 

  دیگر.

  

 مراقبت نخواهد شد. اطفالاز 

 

 د داشت. حضور خواه ۱۹تا  ۱۳از ساعت  زیری هاس در مکاناین ب

 

  دالز بَریی ت هنریک ۱۹/۶دوشنبه 

  میرشو سپورت مجموعه ۱۹/۶دوشنبه 

ترا سپورت مجموعه ۲۰/۶سه شنبه    فیسک س 

 پارک بتنی اورمینگه ۲۰/۶سه شنبه 

نسالت سپورتمجموعه  ۲۱/۶ چهارشنبه   شو باد 

 پارک بتنی اورمینگه ۲۱/۶چهارشنبه 

نسالت سپورتمجموعه  ۲۶/۶دوشنبه   شو باد 

 پارک بتنی اورمینگه  ۲۶/۶دوشنبه 

ترا هولم فیسک ۲۷/۶سه شنبه   (Fisksätra Holme)س 

 پارک بتنی اورمینگه  ۲۷/۶سه شنبه 

نکان»دالز بَریی ت همراه با کارناوال  هنریک ۳۰/۶جمعه    «ه 

نسالت سپورتمجموعه  ۴/۷سه شنبه    شو باد 

 پارک بتنی اورمینگه ۵/۷چهارشنبه 



 
 

ترا  سپورتمجموعه  ۷/۷جمعه   فیسک س 

  توانید:پیدا کرده مینترنتی موارد بیشتر را در این سایت ا

www.nacka.se/sommarlov 

 

 فرهنگ 

ترا ( Hamn)« بندر» موزیم  در فیسک س 

 در تمام طول تابستان. ۱۷تا  ۱۱ساعات کار سه شنبه تا یکشنبه ساعت 

 

 های که در تابستان باز هستندکتابخانه

 ی کتاب تابستان
ترا فیسک (سنتروممرکز )اورمینگه و  (سنتروممرکز )های ناکا فوروم، مکان: کتابخانه  س 

 ساالناطفال، نوجوانان و کالنبرای سنین: 

  گروه خوانندگان کتب و عصریه، رهنمای کتب و ورکشاپ ها کتاب، کرایه ها:فعالیت

 

 س کتاببَ 

 توانید:کرده میآن را پیدا های زیر در مکانزند، س کتاب در طول تابستان به نواحی مختلف ناکا سر میبَ 

 (Ältasjön)، ا لتا شون ۲۵در هفته 

ت یونی ۲۲تا  ۱۹از   (Ältabadet)، ا لتا باد 

 کلیسای ا لتا  ،۳۲ در هفته

 

 آیدبه ناکا می (Parkteatern)در فضای آزاد  تیاتر 

 بپردازید.  تیاتردر فضای آزاد به تماشای 

 

 سال به باال ۱۱ساالن، برای نوجوانان از تیاتر جوانان/کالن

ترا، ساعت در فیسک جوالی دوم( Min mammas dotter)« دختر مادر من»تئاتر   . ۱۶س 

 

 سال. ۹تا  ۴ اطفالبرای  اطفالاتر تی

  ۱۲:۳۰در اورمینگه، ساعت  گستآ ۱۰، (Fågel, fisk och mittemellan)، «پرنده، ماهی و مابین آنها» تیاتر

 ۱۴آگست در اورمینگه، ساعت  ۱۰، (Var är vargen)، «ست؟ا کجا آن گرگ»تیاتر 

 

  غزل کورس
ن» کلتورمکان و زمان: خانه  ل ورکستاد   آگست  ۱۲تا  ۷بین  ،در سیکال (Dieselverkstaden)« دیس 

 سال.  ۱۵تا  ۱۲نوجوانان گروه سنی: 

 شود: روانبه این ایمیل درخواستی و باید  ثبت نام باید قبالً صورت گیرد 

mammbayang.foon@nacka.se 

های نویسندگی خود گیرند، پروسهنویسندگی را یاد میعمل های تاریخی تکنیک کننده گان اکرتشاکه در آن  غزل کورس: فعالیت 

کننده  اکرتشابا موسیقی را  حصۀتجربیات خود در زمینه کار در  زمینهدهند و در هر جلسه یک هنرمند فعال در این می توسعهرا 

 گذارد. در میان می گان

 

  آب بازی 
 توانند بطور رایگان به آنها مراجعه کنند. که همه می زاد وجود داردآدر فضای آب بازی  برایهای زیادی در ناکا مکان

http://www.nacka.se/sommarlov
mailto:mammbayang.foon@nacka.se


 
 

 کنید:را پیدا می آب بازیهای همه مکان آدرسدر سایت اینترنتی زیر 

nacka.se/sommarlov  

 

 های سربسته در مکان آب بازی

نشاگر آب برای  ت نا در فضای آزاد زیاد سرد باشد، ن ک  ن شنای ناکا در تمام طول تابستان باز است. وو سال (Näckenbadet)باد 

  nacka.seنید: تواکرده میتی زیر پیدا ینترنهای کار آنها را در سایت اساعت

 

ت   سال دارید، هر بار فقط  ۱۹تا  7تابستان برای شما که بین  هایرخصتیهای شنا در طول تابستان و در نوورودی سالهزینه تیک 

  باشد.کرون می ۱۰

 

 تابستان جریانکمک درسی و کمک عملی در  ،آموزش زبان 

 با صدای بلند برای یک سگ کتاب بخوانید 

ترا، ان: کتابخانه فیسکمکان و زم  .۱۶تا  ۱۳ساعت  جوالی ۶، و کتابخانه اورمینگه، ۱۶تا  ۱۳، ساعت جون  ۲۷س 

 سال.  ۱۴تا  ۹و نوجوانان  اطفالبرای سنین: 

 ایمیل:  -باید قبالً ثبت نام نمایید 

ن، تکتابخانه فیسک ترا، مالین وار   ، ایمیل:۰۸۷۱۸۸۴۳۵ن ولفیس 

malin.waern@nacka.se 

 

 ، ایمیل:۰۸۷۱۸۸۷۰۱ن: ولفیکتابخانه اورمینگه، پترا شیپر، ت

petra.schipper@nacka.se 

  

امکان تمرین کردن اینکار وجود تید؟ در کتابخانه ناکا و خواندن کتاب با صدای بلند هس سویدنی زبانآیا خواهان تمرین  ها:فعالیت

 توان خواندن ویکنفر دیگر می ایبا صدای بلند بر دارد که با صدای بلند برای یک سگ کتاب بخوانید. از طریق خواندن چیزی

شوید و باهم کمی در آرامش شما و سگ کتابخانه باهم آشنا می اولوقتی که نوبت شما برای خواندن کتاب شد، را تمرین کرد.  زبان

 خوانید.کنید. بعداز آن برای سگ کتابخانه کتاب میاحوالپرسی می

 

 کمک عملی ـ (Öppen dörr)باز در

 . ۱۹تا  ۱۷ها ساعت دوشنبهکلیسای ناکا،  ن اجتماعاتوسال مکان و زمان:

 و خدمات. اجناسهای مختلف جستجوی ، همچنین پیشنهاد در مورد راهیهای درخواستهرموفعالیت: خواندن و فهمیدن ف

 

 سایر موارد 
ترا، هر چهارشنبه، ساعت مکان و زمان: کتابخانه فیسک  جون  ۲۸، شروع از ۱۷تا  ۱۵س 

 . یهای درخواستورمهکردن ف خانه پریو کمک عملی برای  زبانها: تمرین فعالیت

 

 جون  ۱۵، شروع از ۱۷تا  ۱۶مکان و زمان: کتابخانه اورمینگه، هر پنجشنبه، ساعت 

 زبان ها: کمک درسی و تمرینفعالیت

 

 جون  ۲۶، شروع از ۱۸تا  ۱۶مکان و زمان: کتابخانه ا لتا، هر دوشنبه ساعت 

 ها: کمک درسی و حمایت تحصیلی.فعالیت

 

 جون  ۱۴، شروع از ۲۰تا  ۱۸شیرکان در ا لتا، ساعت مکان و زمان: کلیسای آلیانس

 زبان  و تمرین ها: بازی، قهوهفعالیت

mailto:malin.waern@nacka.se
mailto:petra.schipper@nacka.se

