
خوش آمدید Fyrisgårdenبھ 

یک مکان مالقات برای ھمھ می نامیم. در واقع ما می خواھیم افراد در سنین مختلف و با پیشینھ ھای گوناگون  Fyrisgårdenما 
 بتوانند یکدیگر را مالقات کرده و از ھم یاد بگیرند. 

Fyrisgården کھ شما می  فعالیتھایی را برای افراد در ھر سن و سالی برگزار میکند. فعالیت ھا و گروھھای مختلفی وجود دارند
توانبد در آنھا شرکت کنید. اگر خودتان برای فعالیتی پیشنھاد دارید بھ ما بگویید. شاید بتوانیم در زمینۀ مورد عالقۀ شما یک گروه 

 تشکیل دھیم. 

 چھ کارھایی می توانید بکنید؟ Fyrisgårdenدر 

 ا چند تا از اتاق ھا را شرح می دھیم:ما یک ساختمان بزرگ با اتاق ھای کوچک بزرگ در اختیار داریم. در اینج
 کلبھ بافندگی •
 کارگاه نجاری •
 اتاق خیاطی •
 آتلیھ برای خالقیت ھای ھنری •
 چندین آشپزخانھ برای پختن غذا و شیرینی/نان •
 سالن بزرگ کھ برای اجرای رقص و تئاتر مناسب است •
 کافھ تریا برای معاشرت و حرف زدن •
 ضبطاتاق موزیک با آالت موسیقی و تجھیزات  •

 گروھھای زیر وجود دارند: Fyrisgårdenدر 
 کارھای دستی •
 کاردستی برای کودکان و نوجوانان •
 تئاتر •
 ساخت لگو •
 رقص برای افراد معلول•

صحبت کنید. شاید بتوانیم در زمینۀ مورد عالقۀ شما یک گروه تشکیل  Fyrisgårdenآیا مایل ھستید کار دیگری بکنید؟ با ما در 
 دھیم.

فعالیت ھای بسیاری نیز برای افراد معلول داریم. مشارکت برای ما مھم است و اینکھ افراد معلول بتوانند با  Fyrisgårdenما در 
 آنھا کھ معلولیت ندارند مالقات کرده و باھم آشنا شوند. 

 چگونھ است Fyrisgårdenکارکرد تشکیالتی 

Fyrisgården  یک انجمن است. یعنی اعضای انجمن بطور دموکراتیک در مورد آنچھ باید در آن انجام شود، تصمیم گیری می
کنند. اعضای انجمن ھر سال یک ھبئت مدیره انتخاب می کنند کھ برنامھ ریزی و امور مالی آن سال را اداره می کند.  کارھای 

کرون  100پرسنل انجام می شوند. حق عضویت ساالنھ برای یکنفر فقط  اجرائی انجمن توسط یک رئیس تشکیالت و حدود ده نفر
 کرون است.  150و برای یک خانواده 

Dari



 

 

Fyrisgården در کجا قرار دارد؟ 

Fyrisgården  در آدرسSvartbäcksgatan 58  کنار نھرFyrisån  در نزدیکی مرکز شھر اوپساال قرار دارد. رفتن بھ آنجا با
 با اتوبوس و ماشین آسان است.  پای پیاده، دوچرخھ،

 

 شیوۀ تماس با ما
  exp@fyrisgarden.seزنگ بزنید یا بھ این آدرس ایمیل بفرستید 44 87 23-018آیا سوالی دارید؟ بھ ما با شماره تلفن 

 خوش آمدید!
 

Fyrisgården 
Svartbäcksgatan 58 

753 33 Uppsala 
 44 87 23-018تلفن:  

 exp@fyrisgardenh.seایمیل:  
  www.fyrisgarden.seوبسایت:  
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