
خوش آمدید! Fyrisgårdenبھ 

را یک محل مالقات برای ھمھ، می نامیم.  در واقع ما میخواھیم تا انسان ھا در سنین مختلف و با سوابق متفاوت  Fyrisgårdما 
 بتوانند با ھمدیگر مالقات نموده و با یکدیگر آشنایی حاصل نمایند.  

Fyrisgården  فعالیت ھای اوقات فراغت را برای افراد در ھمھ سنین تنظیم میکند.  در آنجا فعالیت ھا و گروپ ھای مختلف
متعددی وجود دارد کھ شما میتوانید با آنھا ملحق شوید. ھرگاه شما از خود پیشنھاداتی برای فعالیت ھا دارید، آن را با ما در میان 

 دید را برای آنچھ مورد عالقھ شما است، راه اندازی کنیم. بگذارئید. شاید ما بتوانیم یک گروپ ج

 انجام بدھید؟ Fyrisgårdenچھ کاری را میتوانید در 

 ما یک خانۀ بزرگ با اتاق ھای بزرگ و کوچک داریم. برخی از اتاق ما از اینھاست:
 کلبۀ بافت •
 ورکشاپ نجاری •
 اتاق خیاطی •
 کارگاۀ ھنری برای ایجادگری •
 امکانات برای پختن غذا و نان پزی چندین آشپزخانھ با •
 سالون بزرگی کھ برای رقص و تیاتر مناسب میباشد •
 کفتریا برای مالقات و صحبت با یکدیگر •
 اتاق موزیک با آالت موسیقی و دستگاۀ ثبت •

 گروه ھا وجود دارد، از جملھ برای: Fyrisgårdenدر 
 کاردستی •
 ھنر ھای دستی برای کودکان و جوانان •
 تیاتر •
 لیگوساختن  •
 رقص برای افراد معلول•

صحبت نمائید. شاید ما بتوانیم یک گروپ جدید را برای آنچھ  Fyrisgårdenآیا میخواھید چیزی دیگری را انجام بدھید؟ با ما در 
 مورد عالقھ شما است، راه اندازی کنیم.

فعالیت ھای متعددی مختلف را برای افراد معلول نیز داریم. بھ باور ما مھم است تا ھمھ بتوانند مشارکت  Fyrisgårdenما در 
 داشتھ باشند و افراد معلول و غیر معلول نیز بتوانند با یکدیگر مالقات نموده و با ھمدیگر آشنایی حاصل نمایند. 

Fyrisgården چگونھ فعالیت میکند؟ 

Fyrisgården  یک انجمن است. بدین معنی کھ این خود اعضا ھستند کھ بھ یک شکل دموکراتیک در مورد فعالیت ھای
Fyrisgården  تصمیم میگیرند. اعضا ھمھ سالھ رھبری را انتخاب میکنند و آنھا کار ھای برنامھ ریزی و امور اقتصادی را در

تن از اعضا صورت میگیرد. حق العضویت صرفاَ  10و تقریباَ  جریان سال انجام میدھند.  کار ھای عملی توسط یک مدیر عامل
 کرون برای ھمھ خانواده میباشد.  150کرون فی نفر در سال و یا ھم  100مبلغ 

Persiska



 

Fyrisgården در کجا موقعیت دارد؟ 

Fyrisgården  درSvartbäcksgatan 58  در کنارFyrisån  (سنتروم اوپساال) در نزدیکیUppsala centrum یت دارد.  موقع
 آمدن بھ اینجا توسط موتر، بایسکل، بس و یا ھم با پای پیاده بھ راحتی صورت میگیرد. 

 

 بھ این شکل میتوانید با ما تماس بگیرید
ایمیل  exp@fyrisgarden.seزنگ بزنید و یا ھم بھ آدرس  018ـ  23 87 44آیا شما سواالتی دارید؟ بھ ما بھ تیلفون شماره 

 بفرستید.
 ید!خوش آمد

 
Fyrisgården 

Svartbäcksgatan 58 
33 753 Uppsala 

 018ـ  23 87 44شمارۀ تیلفون 
 exp@fyrisgardenh.seایمیل 

  www.fyrisgarden.seآدرس ویب سایت 
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