
 
 
 

 تابستان در ناکا 

 تازهی جدید و قدیمی مالقات کنید، چیزکارهای جالب زیادی برای انجام دادن وجود دارد! با دوستان 

 شرکت کنید.ناکا  های تابستانهفعالیتو در  کشف کنید

 

  nacka.se/sommarlovید: کنمیتی پیدا ینترنا بیشتر را در این سایت اطالعات
 

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

ها و و یا در فعالیت دیگذرانبوقت با دوستان  یدتواناز قبل ندارید، در اینجا میثبت نام به  نیازهروقت خواستید به اینجا سر بزنید، 

 !نماییدشرکت ها برنامه

 

 ( Summerchill) ر چیلسام  

 ( Nacka IP)ناکا  ورزشیمجموعه و ( ans Fritidsgård:2) 2 مکان اوقات فراغت مکان:

 سال،  ۱۷تا  ۱۳برای سنین 

  ژوئیه  ۷ تاریخ تا ،۱۹ الی ۱۳زمان: هر روز از ساعت 

های الکترونیکی، مسابقات دو یا چند ورزش، باربیکیوآزاد،  صحنه نمایش دی جی، ،موسیقی کردن ، امتحانتریا ها: کافهفعالیت

ر روی بدن با حنا، طراحی جلد ب لباس، نقاشی، گرافیتی )دیوارنگاری(، استودیو، چاپ بر روی های مختلفکارگاه نفره، مسابقات، 

  های دیگر.یل و بسیاری فعالیتاموب

 

ترا مکان اوقات فراغت فیسک  (Fisksätra Fritidsgård) س 
 سال  ۱۷تا  ۱۳برای سنین 

 ژوئیه ۶ تاریخ تا ۲۲ الی ۱۶ها از ساعت شنبهها و پنجها، چهارشنبهزمان: دوشنبه

گپ و گفتگو و ورزشی، های برنامهکاردستی، پینگ پونگ، مسابقات دو یا چند نفره،  بدنسازی، آشپزی،لم، ی، فتریا ها: کافهفعالیت

 های دیگر.بسیاری فعالیت

 

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

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

 دیگر.های و بسیاری فعالیتباربیکیو خالقانه، بیلیارد، پینگ پونگ، بسکتبال،  کاردستی ،موسیقی، تریا ها: کافهفعالیت

 

  (Ältabadetا لتا ) یمحل شنا
 سال  ۱۵تا  ۶برای سنین 

  ۱۶الی  ۱۰زمان: روزهای عادی هفته، از ساعت 

 .باربیکیوبازی،  اسبابدادن  ها: امانتفعالیت

 

 ( Darra) «دارا»و رقص با  ورزشکمپ 
ترافیسکورزشی مکان: مجموعه  ترا هولم و سالن فیسک ،س  ترافیسک ورزشی س    س 

 سال  ۱۵تا  ۱۰برای سنین 

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

  رقص و مسابقاتورزش، ها: فعالیت

 



 
 

 

  دیکن ورزش دیهر وقت بخواه دیتوانیم نجایا در
 است:در دسترس کنید ورزش خواهید بدون برنامه ریزی از قبل های زیر برای شمایی که میمکان

ترا (Alphyddan) دال ن، در الفی(Henriksdalsberget) دالز بَری ته نریکسریزی قبلی: برای فوتبال بدون برنامه ، فیسک س 

 . (Orminge) اورمینگهدر 

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

 BMXهای برای دوچرخههمچنین اسکیت بورد و ویژۀ خیابان کشی و  استخر ناکا:ورزشی  مجموعهناکا، در  پارک اِسکیت بورد

  .اسکوترو 

استخر و خیابان کشی ویژۀ اسکیت بورد  و : (Myrsjö) میرشوورزشی  مجموعه، در (Betongpark) پارک بتنی اورمینگه

  .و اسکوتر BMXهای همچنین برای دوچرخه

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

 

 تابستان  اتوبوس تعطیالت
 سال.  ۱۵تا  ۶برای سنین 

ها ارائه می نماید. از جمله ها و میدانپارک، ناهای مختلف شهای رایگان در مکانفعالیت ناکا در طول تابستانشهرداری 

 بر روی نقاشی، روی تختههای فوتبال، بدمینتون، بسکتبال، بازی ورق، بازی ،بالسافتهای موسیقی/دی جی، کباب کردن، برنامه

چاپ ، هایبازانواع سوال و جواب، های آبی، مسابقات خالقانه، رقص در فضای آزاد، مسابقات، بازی هایکاردستیصورت، 

   اوریگامی و موارد دیگر.کاردستی با کاغذ باتیک، روی پارچه 

  

 مراقبت نخواهد شد. کودکاناز 

 

 د داشت. حضور خواه ۱۹تا  ۱۳از ساعت  زیری هادر مکان اتوبوساین 

 

  دالز بَریی ت هنریک ۱۹/۶دوشنبه 

  میرشوورزشی  مجموعه ۱۹/۶دوشنبه 

تراورزشی  مجموعه ۲۰/۶سه شنبه    فیسک س 

 پارک بتنی اورمینگه ۲۰/۶سه شنبه 

نسالتورزشی مجموعه  ۲۱/۶ چهارشنبه   شو باد 

 پارک بتنی اورمینگه ۲۱/۶چهارشنبه 

نسالتورزشی مجموعه  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 

نسالتورزشی مجموعه  ۴/۷سه شنبه    شو باد 

 پارک بتنی اورمینگه ۵/۷چهارشنبه 

ترا ورزشی مجموعه  ۷/۷سه شنبه   فیسک س 

 www.nacka.se/sommarlov :یابیدمیموارد بیشتر را در این سایت 

 

 فرهنگ

ترا ( Hamn)« بندر» موزه  در فیسک س 

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

http://www.nacka.se/sommarlov


 
 

 

 های که در تابستان باز هستندکتابخانه

 کتاب تابستانه

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

 .بزرگساالننوجوانان و  کودکان،برای سنین: 

 مختلف. هایو کارگاه ،تنقالتخوردن ها: امانت گرفتن کتاب، خواندن کتاب همراه با فعالیت

 

 کتاب اتوبوس

 ید:کنمیآن را پیدا های زیر در مکانزند، کتاب در طول تابستان به نواحی مختلف ناکا سر می اتوبوس

 (Ältasjön)، ا لتا شون ۲۵در هفته 

ت  ژوئن. ۲۲تا  ۱۹از   (Ältabadet)ا لتا باد 

 کلیسای ا لتا  ،۳۲ در هفته

 

 آیدبه ناکا می (Parkteatern)در فضای آزاد  اترتئ 

 بپردازید.  اترتئ رایگان در فضای آزاد به تماشای

 

 .باال به سال ۱۱ از نوجوانان یبرا ساالن،بزرگ/جوانان تئاتر

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

 

 سال. ۹تا  ۴ کودکان یبرا کودک اترئت

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

 ۱۴آگوست در اورمینگه، ساعت  ۱۰، (Var är vargen)« کجاست؟ هگرگ»تئاتر 

 

  متن آهنگنوشتن  کالس آموزش
ن» فرهنگمکان و زمان: خانه  ل ورکستاد   .آگوست ۱۲تا  ۷بین  ،در سیکال (Dieselverkstaden)« دیس 

 سال.  ۱۵تا  ۱۲نوجوانان گروه سنی: 

 mammbayang.foon@nacka.se :نمایید ارسالبه این ایمیل درخواستی اعالم عالقمندی اجباری بوده و باید 

گیرند، نویسندگی را یاد می اسلوبهای تاریخی تکنیک شرکت کنندگانمتن آهنگ که در آن  کالس آموزش نوشتن: فعالیت

با در زمینه موسیقی  را تجربیات خود زمینهدر هر جلسه یک هنرمند فعال در این  .دهندمی توسعهنویسندگی خود را فرآیندهای 

 گذارد. در میان میشرکت کنندگان 

 

  شنا
 توانند بطور رایگان به آنها مراجعه کنند. که همه می زاد وجود داردآدر فضای  های زیادی برای شنادر ناکا مکان

  nacka.se/sommarlov کنید:را پیدا می شناهای همه مکان آدرسسایت اینترنتی این در 

 

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

  nacka.seد: یابیمیسایت این های کار آنها را در ساعت

 

کرون  ۱۰سال دارید، هر بار فقط  ۱۹تا  ۱۰تابستان برای شما که بین تعطیالت های شنا در طول تابستان و در ورودی سالنهزینه 

  باشد.می

 

mailto:mammbayang.foon@nacka.se


 
 

 کمک درسی و کمک عملی در طول تابستان زبان، آموزش

 با صدای بلند برای یک سگ کتاب بخوانید 

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

 سال.  ۱۴تا  ۹و نوجوانان  کودکانبرای: 

 ایمیل انجام گیرد: با وری و یا ضبطور حیا از طریق تلفن،  بایدبوده و اعالم عالقمندی اجباری 

ن، کتابخانه فیسک ترا، مالین وار   malin.waern@nacka.se ، ایمیل:۰۸۷۱۸۸۴۳۵تلفن، س 

 

  petra.schipper@nacka.se ، ایمیل:۰۸۷۱۸۸۷۰۱تلفن کتابخانه اورمینگه، پترا شیپر، 

 ،وجود دارد کار اینانجام امکان تید؟ در کتابخانه ناکا و خواندن کتاب با صدای بلند هس زبان سوئدیآیا خواهان تمرین  ها:فعالیت

 زبانتوان خواندن و نفر دیگر می یک ایکه با صدای بلند برای یک سگ کتاب بخوانید. از طریق خواندن چیزی با صدای بلند بر

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

 خوانید.از آن برای سگ کتابخانه کتاب می کنید. بعداحوالپرسی می

 

 کمک عملی ـ (Öppen dörr) باز در  

 . ۱۹تا  ۱۷ها ساعت دوشنبهکلیسای ناکا،  سالن اجتماعات مکان و زمان:

 و خدمات. کاالهای مختلف جستجوی درخواست، همچنین پیشنهاد در مورد راههای فرمفعالیت: خواندن و فهمیدن 

 

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

 . یدرخواست هایرمکردن ف زبان و کمک عملی برای پرآموزش ها: فعالیت

 

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

 .زبانها: کمک درسی و تمرین فعالیت

 

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

 ها: کمک درسی و حمایت تحصیلی.فعالیت

 

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

 زبان.و تمرین  شیرینیها: بازی، قهوه و فعالیت
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