
أھالً بكم في بیتربورو
كتاب دلیل القادمون الجدد



 تم إنتاج ھذا الدلیل من قبل مركز القادمین الجدد في بیتربورو

آخر تعدیل لھذه النسخة كانت في شباط 2022

الشكر أللفیا ھیرلینغتون وماتیلدا دیبیوز اللتان أنتجتا ھذا الدلیل في شتاء وصیف 2021



 نقر وبكل إحترام أننا متواجدون وفق معاھدة میتشي ساغي 20 وعلى إقلیم میتشي ساغي ومع شعب تشیبوا التقلیدي والتي
 تعرف مجتمعة بإسم معاھدات ویلیامز لألمم األولى، والتي تتضمن: بحیرة كیرف،ھیواثا،ألدرفیل،جزیرة سكغوغ،راما ،

بوسولیل و جزیرة جورجینا لألمم األولى

 نحن نقر بكل احترام أن األمم األولى في معاھدات ویلیامز ھم المشرفون والقائمون على ھذه األراضي والمیاه الى األبد
 وأنھم یواصلون تحّمل ھذه المسؤولیة لضمان صحتھم وسالمتھم لألجیال القادمة

 نحن جمیعاً أھل المعاھدة

اإلعتراف باألرض



 بیتربورو مدینة جمیلة للعیش واالستكشاف. ھناك العدید من الحدائق
 والمسارات الطبیعیة حیث یمكنك االستمتاع بالطبیعة. ھناك الكثیر
 من المدارس ومحالت البقالة،وأماكن للعبادة في المدینة.ویمكنك
 أیضاً استكشاف المطاعم والمقاھي والمتاحف والمحالت التجاریة

ً والكثیر أیضا

أھالً في بیتربورو

 یمكن استخدام ھذا الدلیل عن طریق الھاتف،الكمبیوتر،أو مطبوع حیث
 یمكنك حملھ معك أثناء استكشاف المدینة

 ھذا الدلیل یمكن أن یخلق مغامرة من مغامرات العمر أو أن یحول ھذا
المجتمع الى وطن
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ً  تقع بیتربورو في منتصف أونتاریو، في منتصف المسافة تقریبا
بین تورونتو وأوتاوا

تمتد بیتربورو على طول نھر أوتونوبي وھي معروفة بـ”بوابة”
كوارثا

 منطقة كوارثا ھي منطقة تالل تحوي الكثیر من البحیرات،األنھار
والغابات

أین تقع بیتربورو؟

تم استرداد الخریطة من صفحة “مقاطعات وأقالیم كندا على موقع ویكیبیدیا



ھذه خریطة مدینة بیتربورو

تتضمن بعض المواقع والمعالم المھمة مثل:

جامعة ترنت وحدیقة حیوان الریفرفیو في أقصى الشمال.

مصعد البواخر (لیفت لوك)، حدیقة بیفرمید، وخلیج روجر في شرق المدینة

سینما غالكسي، محطة الباصات في شارع سیمكو والمكتبة العامة لبیتربورو في 
وسط البلد.

مركز میمولایر،متحف الكانو الكندي،ومركز النسداون في أقصى الجنوب.

جاكسون كریك،المشفى الصحي اإلقلیمي لبیتربورو و معھد فلیمینغ في أقصى 
الغرب.

خریطة بیتربورو



توفر خریطة دلیل القادمون الجدد مجموعة مختارة من المواقع المھمة في 
بیتربورو للتعرف علیھا.تھدف ھذه الخریطة لمساعدة القادمین الجدد على التآلف 

وتعریف نفسھم باألشیاء المحیطة بھم.

تؤمن الخریطة المواقع لـ:

أماكن العبادة●
المتاحف●
متاجر البقالة●
المطاعم●
الحدائق،الحقول والساحات●
الصیدلیات ومتاجر األدویة●
مراكز الفن والترفیھ●

خریطة دلیل القادمون الجدد

 امسح أو اضغط لعرض خریطة
دلیل القادمین الجدد

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing


المواصالت العامة

یعتمد العدید من سكان بیتربورو على نظام الباصات للذھاب من وإلى العمل، 
المدرسة،قضاء المھام واإلجتماع باألصدقاء.

ھناك طبعات ورقیة لجدول ومسار الباص في بیتربورو. من السھل أیضاً 
استخدام خرائط غوغل في نمط المواصالت العامة. 

توفر الصفحات التالیة تعلیمات خطوة بخطوة عن كیفیة استخدام الباص من 
محطة الباصات في سیمكو (الدائرة الحمراء) الى مركز القادمین الجدد 

(النجمة الصفراء) 

امسح أو اضغط لفتح موقع 
المواصالت في بیتربورو(متضمناً 

المسارات وجدول المواعید)

تم استرداد الخریطة من المواصالت العامة لبیتربورو

https://www.peterborough.ca/en/city-services/transit.aspx
https://www.peterborough.ca/en/city-services/transit.aspx


فلنأخذ الباص لمركز القادمین الجدد
الخطوة األولى: الوصول إلى محطة الباصات

توجد محطة الباصات في 190 شارع سیمكو. المحطة ھي مركز تجمع للباصات حیث تبدأ أغلب الباصات رحلتھا.

قم بزیارة مكتب الخدمة بالداخل لشراء تذكرة الباص أو لطرح األسئلة●
تبلغ تكلفة كل رحلة 2.75 دوالر. یمكن استخدام العمالت المعدنیة ●

للدفع في الباص أو شراء تذكرة باص من مكتب الخدمة

للوصول إلى NCC ، استقل الباص Southbound 2 إلى ●
Lansdowne

توجد مقاعد لالنتظار إذا لم یصل الباص إلى المحطة بعد●

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون.



الخطوة الثانیة: الركوب في الباص

 عندما یتوقف الباص، قف بالصف عند المستطیل البرتقالي
 على األرض أمام الباب. سوف یفتح السائق األبواب ویسمح

  للركاب بالصعود
استخدم اآللة لدفع تذكرة الباص. 

 استخدام بطاقة مرور: اتبع السھم على الممر وأدخل 
البطاقة في اآللة.خذ البطاقة واذھب للجلوس في مقعد.

الدفع باستخدام العملة المعدنیة: أدخل العملة المعدنیة 
في الفتحة لدفع أجرة الباص والتي ھي $2.75 

إن كنت ترید أخذ الباص لمرة ثانیة خالل 90 
دقیقة،اطلب من السائق بطاقة تحویل حتى بل تضطر 

للدفع مرة أخرى.

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون. 



الخطوة الثالثة: أین تجلس؟

جمیع المقاعد في الباص مفتوحة للجلوس ألي 
شخص،لكن ھناك بعض المقاعد الخاصة والتي یجب 

أن تبقى مفتوحة لمجموعات محددة من األشخاص. 
األولویة الزرقاء ھي ألي شخص ذو إعاقة جسدیة ، 

ذلك یتضمن األشخاص على الكرسي المتحرك أو مع 
كالب مرشدة 

منطقة المجاملة السوداء ھي لكبار العمر، النساء 
الحوامل أو أي شخص مع أطفال صغار.

في حال ال یوجد أحد یجلس في المنطقة الزرقاء أو 
السوداء فإنھ یمكن ألي شخص أن یجلس ھناك، لكن 

یجب إعطاء المكان ألحد األشخاص المذكورین سابقاً 
في حال تواجد أحد منھم.

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون. 



الخطوة الرابعة: كیفیة الخروج من الباص

تستغرق الرحلة من المحطة لمركز القادمین الجدد 8 
محطات وحوالي 5 دقائق.

انزل في محطة جورج ورومان.یعرض المستطیل األحمر 
 إسم محطات التوقف 

السائق جاھز لمساعدتك في حال  تھت أو احترت في 
وجھتك.

 إضغط على زر  STOP  األحمر أو اسحب األسالك
الصفراء المعلقة في الباص من أجل طلب التوقف أو النزول 

من الباص. 

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون. 



NCC الخطوة الخامسة: محطة الوقوف لمركز

إضغط على الزر األحمر أو اسحب السلك األصفر عندما تكون قریب من محطة التوقف.

انعطف یمیناً عند تقاطع جورج ورومان.

المركز على بعد كتلة واحدة من ھناك 

ھناك مدرسة على طرف الیمین من الشارع.

                                                                                  المركز على طرف الیسار، مسافة سیر 1-2 دقیقة. 

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون. 



NCC الخطوة السادسة: الوصول لمركز

یشترك مركز القادمون الجدد بمساحة مع كنیسة سانت جیمس المتحدة.تتواجد مكاتب NCC في الطابق العلوي من المبنى.

تم تعلیم الباب لدخول البنایة كما في الصورة أدناه

NCC المدخل لـ

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون.



 متاجر البقاالت

یمكن أن یكون التسوق من البقالة ألول مرة في بیتربورو تجربة مختلفة تماماً. عندما تكون جدیًدا في المدینة.،في العدید من البلدان ، یتم 
شراء الفواكھ والخضروات الطازجة واللحوم والتوابل ومنتجات األلبان مباشرة من المزارعین. من الشائع ھنا في بیتربورو شراء 

جمیع السلع االستھالكیة من محل بقالة واحد. من األمور الجیدة إحضار الحقائب / الصنادیق الخاصة بك عندما یكون ذلك ممكنًا ألن 
متاجر البقالة تفرض رسوًما رمزیة على األكیاس البالستیكیة.

یوجد في بیتربورو العدید من متاجر البقالة الكبیرة، وعدد قلیل من المتاجر المملوكة والمدارة محلیًا أیًضا.

تذّكر مراجعة خریطة دلیل القادمون الجدد لمعرفة مكان البقالیات المحلیة 

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing


الشكل التخطیطي لمتاجر البقالة

تمیل متاجر البقالة الكبیرة إلى أن یكون لھا تصمیمات متشابھة. عادة ما تكون المنتجات عند مدخل المتجر وتنتشر 
الضروریات مثل البیض والحلیب والخبز واللحوم حول محیط المكان.

عند وصولك إلى محل البقالة ألول مرة ، التقط سلة أو عربة لنقل مواد البقالة في جمیع أنحاء المتجر.

توجد الفتات معلقة فوق كل ممر تشیر إلى ما یوجد في ھذا الممر. ال یسرد كل منتج ، ولكنھ یقدم فئة عامة من المنتجات.

إذا لم تتمكن من العثور على شيء ما ، فیمكنك دائًما أن تطلب من أحد الموظفین المساعدة في العثور على المنتج. ھم 
ھناك للمساعدة.

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون.
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مثال عن تصمیم متاجر البقالة



المنتج: الفاكھة والخضار

 تحتوي متاجر البقالة األكبر
 حجًما على مجموعة أكبر من
 الفاكھة ، ولكن یمكن أن تجد
 فواكھ أساسیة مثل التفاح في

جمیع المتاجر

 الفاكھة أو الخضار الغیر مجّمعة
 مثل التفاح أو الفاصولیا الخضراء
 أو غیرھا یمكن وضعھا في أكیاس
 بالستیكیة أو ورقیة متوفرة في

المتجر

 عادة ما تتوافر الخضروات
 الورقیة مثل اللفت والسبانخ
 والسلق والخس على شكل

باقات

 یمكن العثور على الفاكھة
 المجففة في قسم المنتجات
 وكذلك بعض المكسرات

والبذور

جمیع الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون. حقیبة بالستیكیة ، الصورة مقدمة من ماتیلدا دیبیوز.



الخبز واللحوم

 تبیع بعض المتاجر األسماك الطازجة ، لكن
 معظم ھذه المتاجر تحتوي على أسماك

ولحوم مجمدة

 تحتوي بعض متاجر البقالة الكبیرة على
 اللحوم الحالل. قد یكون من الصعب العثور
على ذلك اطلب المساعدة من الموظف

 تحتوي بعض متاجر البقالة على مخبز ،
ولكن تحوي جمیع المتاجر دائًما خبز جاھز

 یوجد خبز بیتا ونان ومرقوق وخبز مسطح
آخر في قسم الخبز

.الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون



 في قسم ثالجة المنتجات الطبیعیة ،
 سیكون ھناك زبادي وكفیر محسن

بالمغذیات

 توجد منتجات الزبادي والبیض في
قسم األلبان

 ھناك أنواع مختلفة من الزبدة
والمارجرین

 یأتي الحلیب في أكیاس بالستیكیة
 باإلضافة إلى علب كرتون. یتوفر
 الحلیب غیر المصنوع من منتجات
 األلبان أیضاً في أقسام منتجات
األلبان أو المنتجات الطبیعیة

منتجات األلبان

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون.



الزیوت، التوابل، والصلصات

 تُباع زیوت مختلفة للطبخ والقلي في
كل محل بقالة

 یمكن العثور على التوابل المطحونة وخلطات التوابل
في أكیاس بالستیكیة أو عبوات زجاجیة

 ھناك أیًضا معاجین وصلصات
للعدید من األطباق المختلفة

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون.



القمح، الحبوب والمعكرونة

 یمكن العثور على األرز األبیض واألرز
 البني والبسمتي واألرز الفوري والمزید في

أكیاس كبیرة و أكیاس صغیرة

 یمكن شراء الفاصولیاء من كال الصنفین
المجفّف والمعلّب

 یمكن العثور على المعكرونة والحبوب الجافة
األخرى بكثرة في جمیع متاجر البقالة

صورة باستا مأخوذة منwww.italymagazine.com. صور أخرى مقدمة من ألفیا ھورلینجتون



الخبز

یتوفر الدقیق ودقیق الذرة بانتظام في العدید من متاجر البقالة
 یمكن إیجاد مسحوق الخبز ، صودا الخبز ، الخمیرة ، والسمن في قسم الخبز مع السكر األبیض والبني. ھناك أیًضا مزیج
من الصنادیق التي تعتبر اختصاًرا رخیًصا یستخدمھ بعض األشخاص عند خبز عناصر مثل الكعك أو الكعك الصغیر



األطعمة المثلجة

قسم البضائع المجمدة مليء بالعدید من 
المنتجات المختلفة. غالبًا ما تكون الفواكھ 

والخضروات المجمدة غیر مكلفة عند 
مقارنتھا بالمنتجات الطازجة.

على الرغم من أن وجبات العشاء المجمدة 
(البیتزا والالزانیا وما إلى ذلك) قد تكون 

مریحة للغایة ، إال أنھا لیست دائًما الخیار 
األكثر تغذیة.

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون.



عناصر أخرى

 یمكن العثور على العصیر في قسم
الثالجة وفي ممر المشروبات

 یمكن أیًضا العثور على العدید من أنواع
القھوة والشاي في ممر المشروبات

 في بعض األحیان في قسم
 المشروبات الغازیة ، سیكون
 ھناك مجموعة صغیرة من
 العصائر والمشروبات

الغازیة من جمیع أنحاء العالم

 غالبًا ما یوجد حلیب جوز
 الھند والحلیب المبخر
 والحلیب المكثف في أو
بالقرب من ممر الخبز

 یمكن العثور على الحّمص وغیره من
 أنواع الغموسات واألطعمة القابلة
للدھن بالقرب من األطعمة الجاھزة

المكسرات والبذور المعبأة متوفرة بسھولة

الصورة مقدمة من ألفیا ھورلینجتون.



األدوات المنزلیة ومنتجات التنظیف

 تبیع معظم المتاجر الصابون وغسول
 الجسم ومزیل العرق وبعض منتجات

الشعر

 یمكن شراء ورق التوالیت والمنادیل
 وحفاضات األطفال وغیرھا من

 المنتجات المنزلیة

 یمكن شراء فرش األسنان ومعجون
األسنان من محالت البقالة

 تحتوي معظم متاجر البقالة على
 إمدادات من منتجات الدورة
 الشھریة بما في ذلك الفوط

 والسدادات القطنیة وأكواب الدورة
الشھریة

الصورة مقدمة من ألفیا ھورلینجتون. 



الصیدلیة

 یوجد قسم للصیدلیة  في بعض متاجر البقالة الكبیرة في بیتربورو. في الصیدلیة ، یمكن
 للناس النزول واستالم الوصفات الطبیة من الطبیب أو المستشفى. تبیع الصیدلیة أیًضا

 Tylenol و Advil (ibuprofen) األدویة لألطفال والبالغین مثل
(acetaminophen)

من المھم جًدا أن تسأل الصیدلي إذا كان ھناك أي أسئلة بخصوص الدواء.

راجع خریطة دلیل القادمین الجدد لترى مكان تواجد الصیدلیات ومتاجر األدویة األخرى

الصورة مقدمة من ألفیا ھورلینجتون. 

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing


التحقق من ودفع ثمن المواد
عندما تكون جاھزاً  المغادرة ، ھناك خیاران مختلفان: الدفع الذاتي 

والدفع المساعد.

الدفع الذاتي:
فحص العناصر بشكل مستقل●
الدفع عن طریق بطاقة الخصم أو االئتمان●
یمكن أن یكون أسرع ، ولكن من السھل أن تخطئ●

الدفع المساعد:

جید لشراء الكثیر من األشیاء أو عندما ال تكون اللغة اإلنجلیزیة ھي ●
اللغة األولى للعمیل

الدفع نقًدا أو ببطاقة الخصم أو االئتمان●
یمكن أن یكون أبطأ ، لكنھ خیار أسھل●

الدفع المساعد

الدفع الذاتي

الصورة مقدمة من ألفیا ھورلینجتون. 



التحقق من المواد والخروج

1- ضع العناصر على الحزام الناقل.
سیقوم أمین الصندوق بمسح كل عنصر ضوئیاً 

إلضافة التكلفة.

2- سیخبرك أمین الصندوق بالمجموع - ویمكن 
أیضاً رؤیتھ على الشاشة.

3- سیسأل أمین الصندوق عما إذا كانت ھناك 
حاجة إلى أكیاس بالستیكیة - تكلف األكیاس 

بضعة سنتات إضافیة.

4- بعد الدفع ، ضع كل البقالة في األكیاس.

الصورة مقدمة من ألفیا ھورلینجتون.



سوق المزارعین في بیتربورو
یوجد في بیتربورو أیضاً العدید من أسواق المزارعین حیث یبیع الباعة والمزارعون 
المحلیون المنتجات الطازجة واألطعمة المطبوخة والمخبوزات وحتى األعمال الفنیة 

والحرف الیدویة األخرى.

تشمل العناصر الشائعة التي یتم بیعھا في أسواق بیتربورو للمزارعین ما یلي:

●ً الفاكھة والخضروات الطازجة والمزروعة محلیا
●ً اللحوم التي یتم تربیتھا محلیا
المنتجات الحیوانیة بما في ذلك الحلیب والبیض●
المخبوزات و الطعام من المطاعم المحلیة●
عسل ، شراب القیقب ، جیلي ومربیات●
األقنعة والشموع والصابون●

 امسح أو اضغط للحصول على
 معلومات عن سوق المزارعین

المحلي

تم استرداد الصور من صفحات فیس بوك الخاصة بسوق المزارعین في مدینة بیتربورو ، وسوق بیتربورو للمزارعین ، وسوق المزارعین اإلقلیمي في بیتربورو.

https://localfoodptbo.ca/farmers-markets/


المتاجر الصغیرة 
المتاجر الصغیرة أو متاجر الزاویة ھي متاجر شاملة سریعة تحمل 

المنتجات األساسیة.

غالبًا ما تحتوي المتاجر الصغیرة على عالمات حمراء أو متصلة 
بمحطات الوقود.

غالبًا ما تبیع المتاجر الصغیرة:

الوجبات الخفیفة●
المشروبات الغازیة / الصودا / البوب●
مواد الصحة الشخصیة األساسیة●
المجالت والصحف●

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون. 



متاجر الدوالر والمساومة

تعد متاجر الدوالر نوًعا آخر من "المتاجر الصغیرة" حیث 
یمكن شراء مجموعة كبیرة ومتنوعة من المنتجات بأسعار 

منخفضة للغایة. ھذه المتاجر مریحة ، لكنھا تبیع منتجات 
منخفضة الجودة.

في ھذه المتاجر ، ستجد منتجات مثل المستلزمات الفنیة ، 
والحاویات ، والبطاقات، واأللعاب ، ومستلزمات الحیوانات 

األلیفة ، واألغذیة األساسیة ، ومستلزمات المطبخ والمزید.

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون.



 مجّمع النزداون التجاري

مجّمع النزدوان ھو أكبر مركز تسوق في بیتربورو. یوجد أكثر من 50 
متجًرا بما في ذلك محل بقالة وقاعة طعام.

معظم المحالت في المول عبارة عن متاجر مالبس أو أحذیة ، ولكن ھناك 
العدید من المتاجر التي تبیع جمیع أنواع األشیاء مثل الھواتف واإللكترونیات 

وألعاب الفیدیو ومستلزمات التجمیل واأللعاب والھدایا وغیر ذلك الكثیر.

 ابحث أو انقر للوصول إلى موقع
الویب الخاص بالمول ودلیل المتجر

/https://www.instagram.com/lansdowneplace أعلى الصورة مقدمة من ألفیا ھورلینجتون. تم استرداد الصورة السفلیة من 

https://www.lansdowneplace.com/stores
https://www.instagram.com/lansdowneplace/


المطاعم

بیتربورو لدیھا مجموعة كبیرة ومتنوعة من األطعمة اللذیذة ، مع طعام یمثل أكثر من 20 دولة مختلفة. ھناك العدید من 
المواقع ذات األسعار المعقولة باإلضافة إلى المطاعم التي تبیع األطعمة الحالل والتي ال تحتوي على لحوم وحتى 

النباتیة.

ألق نظرة على خریطة دلیل القادمون الجدد لمعرفة مكان وجود بعض المطاعم ومتاجر المواد الغذائیة.

 امسح أو انقر للحصول على خیارات
مطاعم وسط المدینة المحلیة

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing
https://theboro.ca/category/great-eats/


المطعم المكسیكي ال ھاسیندا المطعم المكسیكي ال میسیتا

المطبخ الكاریبي آیالند كریم
 خیارات اقتصادیة، وجبة بـ$12

أو أقل

خیارات لحوم حالل

 خیارات خالیة من
اللحوم/نباتیة

تتوفر منتجات البقالة بیتزا نایت كیتشن مطعم آریانا الشرق األوسط



مطعم جاسمین تاي

مطبخ الریل تاي التایالندي سیمبلي تاي

 مطعم منزل ھانوي الفیتنامي 

مطعم الفانتین غریل



 األشیاء الجیدة في جورج انترناشونال
فودز

مھمة أفریقیا - سوق النمو واألغذیة

بقالة مینھ الصینیة
شركة الطاووس الھندي متجر الطعام

متجر المملكة المتحدة



وسط مدینة بیتربورو ھو مركز المدینة. یمكن العثور على العدید من الخدمات والمرافق في وسط 
 Aylmer وشارع Water Street المدینة. یشیر وسط المدینة إلى مستطیل المدینة بین شارع

.Sherbrooke Street وشارع Brock Street وشارع Street

بیتربورو وسط البلد

منظر علوي لوسط المدینة تم استرداده  من www.peterborough.ca. الصورة على الیمین بإذن من ألفیا ھورلینجتون.



التسوق في وسط البلد

عند تقاطع سیمكو وجورج یوجد مربع بیتربورو ، وھو مركز تجاري صغیر. یوجد داخل المربع ردھة طعام صغیرة 
وعدد قلیل من متاجر المالبس ومحالت بیع الھدایا.

تبیع المتاجر في وسط المدینة مجموعة متنوعة من األشیاء من المالبس واألحذیة إلى الكتب واأللعاب.

 امسح أو انقر للحصول على
قائمة أعمال وسط المدینة

الصورة على الیسار بإذن من ألفیا ھیرلینغتون. الصورة على الیمین بإذن من ماتیلدا دیبیوز.

https://theboro.ca/category/shop/


على مدار العام ، ھناك العدید من األشیاء الممتعة المناسبة للعائلة التي یمكنك القیام بھا و أماكن للزیارة في 
بیتربورو.

یمكنك زیارة المتاحف والمعارض الفنیة أو استعارة الكتب من المكتبة أو ممارسة الریاضة أو الذھاب في نزھة 
في أحد المنتزھات العدیدة أو حضور األحداث الشعبیة في المدینة.

في الصفحات القلیلة التالیة ، سنسلط الضوء على بعض ھذه األماكن المثیرة وأشیاء یمكنك القیام بھا!

راجع خریطة دلیل القادمون الجدد للتعرف على مواقع المعارض والمتاحف المحلیة.

أشیاء للقیام بھا و أماكن للزیارة في بیتربورو

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing


تعد مكتبة بیتربورو العامة جزًءا مھًما جًدا من المدینة.

 في المكتبة ، یمكن ألي شخص:

استعارة الكتب●
استخدام الكمبیوتر والطباعة●
الوصول إلى الموارد لألطفال والكبار بما في ذلك األحداث واألنشطة●

ھناك فرعین للمكتبة: فرع وسط المدینة وفرع DelaFosse. یقع موقع وسط المدینة على بعد دقیقتین فقط 
سیًرا على األقدام من محطة الحافالت.

 امسح أو انقر على موقع مكتبة
بیتربورو العامة

مكتبة بیتربورو العامة

صورة من المكتبة بإذن من ألفیا ھیرلینغتون.

https://www.ptbolibrary.ca/en/index.aspx


داخل المكتبة

یوجد في الطابق السفلي من المكتبة قسم مخصص 
لألطفال. ھناك أجھزة كمبیوتر مجھزة بأنشطة مناسبة 
للعمر ، وحرف ودروس منظمة لجمیع األعمار. ھناك 

أفالم وأقراص مدمجة لألطفال والكبار.

یمكن ألي شخص استئجار غرف الدراسة مجانًا ویمكن لألشخاص 
التسجیل واستخدام أجھزة الكمبیوتر. ھناك الكثیر من األماكن للجلوس 

حول المكتبة.



معرض الفنون في بیتربورو مليء باألعمال الفنیة المعروضة للجمھور لیستمتع بھا. 
یحتوي معرض الفنون أیًضا على فصول حیث یمكن لألطفال والكبار تنمیة معرفتھم 

بالفنون المرئیة.

الدخول إلى المعرض مجاني ، لكنھم یقبلون التبرعات.

امسح أو انقر للوصول إلى موقع 
المعرض.

معرض الفنون بیتربورو

أعلى الصورة مقدمة من ألفیا ھورلینجتون. تم استرجاع الصورة السفلیة من موقع معرض الفنون في بیتربورو.

https://agp.on.ca/


متحف ومحفوظات بیتربورو

 امسح أو انقر للوصول إلى
موقع المتحف

متحف ومحفوظات بیتربورو متحف یجب على كل وافد جدید زیارتھ!

یشرح ھذا المتحف تاریخ السكان األصلیین إلى أرض تسمى
(نوغوجیوانو بیتربورو). 

كما أن لدیھا معروضات تُظھر الوافدین الجدد األیرلندیین وكل ما فعلھ 
الوافدون الجدد لتشكیل بیتربورو في المدینة التي ھي علیھا اآلن.

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون.

https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/museum-and-archives.aspx


متحف الكانو الكندي

 امسح أو انقر للوصول إلى موقع
متحف الكانو الكندي

متحف الكانو الكندي ھو موقع تاریخي وطني. لدیھم أكثر من 100 قارب وزوارق معروضة والكثیر من 
المعلومات حول ما یجعل الزورق ممیًزا للغایة بالنسبة للكندیین. ھذا المتحف ممتاز لألطفال والعائالت 

للزیارة.

أسعار بطاقات الدخول:
الكبار - 12 دوالًرا●
الطالب وكبار السن - 9.50 دوالًرا●
األسرة - 30 دوالًرا●
األعضاء واألطفال أقل من 5 سنوات - مجانًا●

* یرجى مراجعة الموقع حیث قد تتغیر األسعار.

أعلى الصورة مقدمة من ألفیا ھورلینجتون. الصورة السفلیة مأخوذة من موقع متحف الكانو.

https://canoemuseum.ca/


 متحف ھوتشیسون ھاوس

 قم بالمسح أو النقر على
 موقع ویب

Hutchison 
House.

Hutchison House ھو متحف للتاریخ الحي. تم بناء المنزل في 
عام 1837 وھو أحد أقدم المنازل المصنوعة من الحجر الجیري في 

بیتربورو. تم الحفاظ على المنزل إلضفاء إطاللة على الحیاة خالل القرن 
التاسع عشر المیالدي.

خالل أشھر الصیف ، یقدمون الشاي االسكتلندي الذي یشمل الكعكات 
والمعلبات والكریمة المخفوقة والشوفان والشاي وعصیر اللیمون أو 

الشاي المثلج.

القبول في المتحف ھو 5 دوالرات للبالغین و 2 دوالر للطالب (18-6). 
الدخول مجاني لألطفال بعمر 5 سنوات وما دون.

* یرجى مراجعة الموقع حیث قد تتغیر األسعار.

http://www.hutchisonhouse.ca/


حدیقة حیوان ومنتزه ریفرفیو

یعد منتزه وحدیقة حیوان Peterborough Riverview مكانًا رائًعا للزیارة خاصة 
في فصل الصیف وھو مجاني. یوجد أكثر من 150 حیوانًا وأكثر من 40 نوًعا من الثعابین 

والتماسیح إلى ثعالب الماء والقرود المتسلقة.

تحتوي حدیقة الحیوانات أیًضا على رحلة قطار مصغر بطول 2 كم بتكلفة 2 دوالر للشخص 
الواحد. إنھا تجربة ممتعة وفریدة من نوعھا ورائعة للعائالت.

تمر الحافلة رقم 2 و 3 و 6 و 8 جمیعھا بالقرب من حدیقة الحیوانات.
ابحث أو انقر للوصول إلى 

موقع الویب الخاص بحدیقة 
الحیوان.

 تم استرداد الصور من موقع Riverview Park &   Zoo على الویب. 

https://www.riverviewparkandzoo.ca/en/index.aspx


أنشطة أخرى في بیتربورو

بخالف استكشاف المسارات والمتنزھات والبحیرات أو االستمتاع في المنزل ، ھناك عدد قلیل من األماكن في بیتربورو لممارسة األنشطة الترفیھیة مثل تسلق الصخور أو 
الجولف المصغر.

نظًرا للوباء ، فإن بعض مناطق الجذب ھذه محدودة أو مقید الوصول إلیھا.

 Zap Attack Laser تقدم
Tag لعبة یطلق الالعبون فیھا 

أشعة اللیزر تحت الحمراء أو 
یشاركون في مسار عقبة من أشعة 

الضوء.
 Milltown Mini یحتوي مركز

 Golf Family Fun
Center على ملعب غولف صغیر 

ممتع من 18 حفرة وجدار صخري 
وأقفاص مضرب والمزید.

مركز تسلق الصخور والحبل ھو صالة 
ألعاب ریاضیة داخلیة لتسلق الصخور. 
لدیھم مجموعة من مستویات الصعوبة 

لجمیع القدرات.

تتمیز حدیقة الدیناصورات الكندیة 
بتجربة فریدة من نوعھا 

للدیناصورات من خالل القیادة إلى 
جانب 400 من الزواحف من جمیع 

أنحاء العالم و 100 من التماسیح 
والتماسیح اإلستوائیة.



یعد مھرجان الموسیقى نشاطًا خاًصا إضافیًا فریًدا لبیتربورو.

 طوال فصل الصیف في كل لیلة أربعاء وجمعة ، یستضیف المھرجان حفلة 
موسیقیة مجانیة في الھواء الطلق في حدیقة Del Crary . ال توجد تذاكر 
مطلوبة للحضور. مجرد القدوم الى الحدیقة مع كرسي أو بطانیة واالستمتاع 

بالموسیقى.

إذا لم تكن متأكًدا من االنضمام إلى الحشد الكبیر ، فھناك الكثیر من األماكن 
الھادئة حول البحیرة الصغیرة  لوضع بطانیة أو كرسي  و الجلوس.

مھرجان الموسیقى في بیتربورو



أماكن العبادة

یوجد في بیتربورو العدید من أماكن العبادة تحت العدید من الطوائف. یوجد عدد 
كبیر من المسیحیین في بیتربورو مما یعني أن ھناك المزید من الخیارات عندما 
یتعلق األمر بالكنائس المسیحیة ، ولكن یوجد أیًضا مسجد ومعبد یھودي وأماكن 

أخرى.

 تحقق من أماكن وجود بعض أماكن العبادة المحلیة على خریطة دلیل القادمون
الجدد.

الصورة السفلیة الیسرى مأخوذة من موقع جمعیة كاوارثا الدینیة للمسلمین. الصورة الیمنى السفلیة مأخوذة من موقع مركز الجالیة الیھودیة في بیتربورو.

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing


الصحة العامة
یحق لجمیع المقیمین أو المواطنین في كندا الذین لدیھم بطاقة صحیة الحصول على دعم رعایة صحیة مجاني في كندا. یمكن لموظفي 
NCC تقدیم معلومات حول الحصول على البطاقة الصحیة والمساعدة في توصیل الوافدین الجدد بطبیب األسرة أو ممرض ممارس.

ومع ذلك ، فإن أطباء األسرة لیسوا الخیار الوحید المتاح للرعایة الطبیة. تشمل الخیارات األخرى المتوفرة في مدینة بیتربورو ما یلي:

عیادة الدخول بدون موعد في مجمع النزداون
● Borden Avenue, Bus #2 769

عیادة بیتربورو 
●Hospital Dr., Bus #4 26

األطباء الجیدین
●Sherbrooke St., Bus #6 1625 



مركز بیتربورو الصحي اإلقلیمي - المستشفى

إذا كنت ذاھبًا إلى المستشفى من أجل موعد روتیني أو لزیارة شخص ما ، ادخل من 
المدخل الرئیسي. تذھب الحافلة رقم 4 ورقم 8 مباشرة إلى الباب األمامي للمستشفى.

یوجد بالمستشفى أیًضا قسم للطوارئ ، حیث یمكن ألي شخص الحصول على 
خدمات الطوارئ. یوجد مدخل منفصل لقسم الطوارئ بالمستشفى. ومن الواضح أنھ 

یتمیز بعالمات حمراء كبیرة.

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون.



معھد فلیمینغ
معھد فلیمینغ ھي مؤسسة ما بعد الثانویة تدّرب الطالب على جمیع 

أنواع الوظائف والمھارات الحیاتیة.

یتمتع معھد فلیمینغ  بحرم جامعي جمیل. یمكن ألي شخص حجز 
جولة "لیكون طالباً لیوم واحد".

امسح أو انقر للوصول إلى 
موقع الكلیة.

الصور مقدمة من ألفیا ھورلینجتون

https://flemingknights.ca/facilities/trails/


المناطق الخارجیة في معھد فلیمینغ

یضم معھد فلیمنغ منطقة غابات جمیلة للتنزه واالستكشاف. یوجد في فلیمینغ أكثر من 5 كیلومترات من المسارات تدور في جمیع أنحاء الحرم 
الجامعي وھي مفتوحة لالستخدام العام.

تتجھ العدید من الحافالت إلى الحرم الجامعي في فلیمنغ و حولھ ، مما یجعلھ موقعاً یسھل الوصول إلیھ الستكشافھ.

الصور مھداة من ماتیلدا دیبیوز.



جامعة ترنت
جامعة ترینت ھي مؤسسة ما بعد الثانویة تقوم بتعلیم الطالب في 

العدید من المواد.

جامعة ترینت لدیھا حرم جامعي جمیل على النھر مباشرة. 
المسبح وصالة األلعاب الریاضیة والمكتبة والمرافق األخرى 

مفتوحة لالستخدام العام.

أعلى الصورة مقدمة من ألفیا ھورلینجتون. الصور السفلیة مقدمة من ماتیلدا دیبیوز.



المناطق الخارجیة في جامعة ترنت

یضم حرم ترینت 11 منطقة طبیعیة مختلفة. ھناك مزیج من المسارات السھلة والصعبة 
للتنزه سیًرا على األقدام.

یسھل الوصول إلى جمیع المناطق الطبیعیة في ترینت بوسائل النقل العام: الحافلة 2 
والحافلة 3 والحافلة 6 والحافلة 7 والحافلة 8 والحافلة 9 كلھا متصلة بالحرم الجامعي.

قم بالمسح أو النقر للحصول 
على خریطة مناطق ترینت 

الطبیعیة.

الصورة الیسرى مقدمة من ماتیلدا دیبیوز. الصورة على الیمین مقدمة من ألفیا ھورلینجتون.

https://www.trentu.ca/natureareas/guide


الشتاء

في كندا ، یبدأ فصل الشتاء في تشرین الثاني وینتھي في آذار.

في بیتربورو ، تتقلّب درجات الحرارة بین 0 و -30 درجة مئویة.

یمكن أن یكون الطقس الشتوي خطیًرا على الصحة البدنیة والعقلیة على 
حد سواء ، ولكن ھناك العدید من الطرق لجعل فصل الشتاء محتمًال وحتى 

ممتعاً.

الصورة السفلیة مقدمة من ماتیلدا دیبیوز.



ما یجب ارتداؤه في الشتاء

مفتاح االستمتاع بالشتاء ھو البقاء دافئًا. لباس خارجي مقاوم للماء و مقاوم للریاح مھم للغایة 
باإلضافة إلى طبقات من المالبس الدافئة تحتھ. تقدم الصفحة التالیة أمثلة لما یجب أن ترتدیھ.

المخاطر الرئیسیة للشتاء الكندي ھي:

ھواء بارد●
الجلید و الجلید األسود●
قضمة الصقیع●
تساقط ثلوج كثیفة ●
أمطار متجمدة وعواصف ثلجیة●

 امسح أو انقر للحصول على مزید من
المعلومات حول ظروف الطقس ھذه

الصور مھداة من ماتیلدا دیبیوز.

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/seasonal-weather-hazards/be-prepared-for-winter.html


القبعات والطاقیات و القبعات الصغیرة

القبعات ھي أھم جزء في خزانة المالبس الشتویة. سوف یوقفون الحرارة من الھروب من الرأس ویحمي األذنین من قضمة الصقیع. القبعات ھي خیار أفضل من ●
غطاء محرك السیارة.

األوشحة أو اللفاحات أو أغطیة الرقبة األخرى

األوشحة وأغطیة العنق األخرى تحمي الرقبة من الریاح والبرد.●

القفازات والقفازات

تعتبر القفازات ذات األصابع والقفازات بدون أصابع مھمة لحمایة الیدین واألصابع من عضة الصقیع والبرد.●

معطف مقاوم للریاح و مقاوم للماء

سترات الخریف والربیع لیست دافئة بما یكفي لریاح ھوائیة تصل إلى -20 درجة مئویة - سیكون لمعظم المعاطف عالمة تشیر إلى درجات الحرارة المناسبة لھا.●

قمصان وسراویل طویلة األكمام أو مالبس داخلیة حراریة / طویلة

المالبس الداخلیة الطویلة تحمي الذراعین والساقین من البرد. قد یفكر البالغون الذین یختارون عدم ارتداء السراویل الثلجیة في ارتدائھا عند قضاء وقت طویل في ●
الھواء الطلق.

سراویل الثلج

 سراویل الثلج ضروریة عند المشاركة في أي أنشطة خارجیة. موصى بھ بشدة لألطفال.●

أحذیة الشتاء

تحافظ أحذیة الشتاء على القدمین دافئة وجافة ضد البرد باإلضافة إلى توفیر قبضة على الجلید - ھناك مرابط أو مقابض جلیدیة یمكن شراؤھا بشكل منفصل وتثبیتھا ●
على األحذیة لمزید من الثبات على الجلید. ضع في اعتبارك ارتداء الجوارب الدافئة أو السمیكة لحمایة أصابع القدم والقدم من قضمة الصقیع.



األنشطة الشتویة الخارجیة

تجلب درجات الحرارة الباردة في الشتاء الجلید والثلج مما یوفر فرصاً جدیدة 
للمتعة لجمیع األعمار. یعد الخروج لالستمتاع بالثلج أمراً رائعاً للصحة 

الجسدیة والعاطفیة والعقلیة.

یمكن أن یكون قضاء الوقت في الھواء الطلق في الشتاء ممتًعا حیث یوجد 
الكثیر من األنشطة التي یمكنك المشاركة فیھا مثل:

التزلج والتزحلق على الجلید●
حذاء تزلج●
التزلج والھوكي●
حرب كرات الثلج●
بناء حصن الثلج أو رجل ثلج●

صور التزلج والتزلج مقدمة من ماتیلدا دیبیوز. صورة ثلج مقدمة من ألفیا ھورلینجتون.



یعد التزلج على الجلید نشاطًا شائًعا وممتًعا لألشخاص من جمیع األعمار في كندا. في بیتربورو ، 
توجد حلبات للتزلج على الجلید في الھواء الطلق مجانیة في جمیع أنحاء المدینة باإلضافة إلى حلبات 

تزلج داخلیة تتطلب رسوًما رمزیة (عادة حوالي 2 دوالر لكل شخص).

تغمر المدینة القناة الموجودة بجانب قفل المصعد وتحتفظ بھا في الشتاء لالستخدام العام. عندما یكون 
الجلید آمنًا لالستخدام ، یعلقون العلم األخضر ، لكن إذا لم یكن آمنًا ، یعلقون العلم األحمر.

قد یكون شراء أحذیة تزلج جدیدة مكلفًا للغایة. یمكنك شراء أحذیة تزلج مستعملة في بیتربورو من 
خالل:

شوملیز●
ریباوند سكیتس اند غولف●
فونتین للریاضة●
أونتاریو للبیع والشراء●

 امسح أو انقر للحصول على قائمة حلبات
التزلج في بیتربورو  و كوارثا

 التزحلق على الجلید

http://www.chumleighspeterborough.ca/
http://www.reboundskatesandgolf.com/
https://www.sourceforsports.ca/pages/fontaine-source-for-sports-peterborough
https://www.varagesale.com/peterborough-s-everything-swap-buy-on/c/sports-fitness
https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/skating.aspx


یعد Tobogganing أو التزحلق أحد أشھر األنشطة الشتویة في كندا. إنھ ینطوي على 
االنزالق أسفل تل ثلجي على مزلقة أو مزلجة. یوجد في بیتربورو بعض المواقع الرائعة حقًا 

للتزحلق.

من المھم أن تكون آمنًا أثناء التزحلق ألنھ قد یكون سریًعا وخطیًرا في بعض األحیان.●
ابحث عن تل بھ منطقة مسطحة طویلة في األسفل بحیث یكون ھناك مكان لالنزالق ●

حتى التوقف
تجنب التالل التي تنتھي بالقرب من شارع أو موقف سیارات●
تجنب التالل التي تنتھي بالقرب من البرك أو األشجار أو األسوار أو غیرھا من ●

العوائق
احرص دائًما على إبقاء الذراعین والساقین داخل المزلجة●
قم بلف المزلجة إذا لم تتوقف●
امش على جانب التل واترك الوسط مفتوحاً لمتزلجین آخرین●

 التزحلق و اإلنزالق

.Canadian Tire أعلى الصورة مقدمة من ماتیلدا دیبیوز. تم استرداد صور القیعان من موقع



في بعض األحیان عندما تكون ھناك درجات حرارة شدیدة البرودة أو عاصفة ثلجیة أو حتى عاصفة 
جلیدیة ، یكون الخیار الذكي ھو البقاء في الداخل والبقاء دافئًا.

في األیام التي تكون فیھا درجة الحرارة أكثر برودة من -20 أو یكون ھناك الكثیر من الریاح ، فإن 
األنشطة الداخلیة ھي الطریقة المثلى لالستمتاع ببعض المرح طوال فصل الشتاء. إلیك بعض األفكار 

عن األنشطة الشتویة الداخلیة التي یمكنك تجربتھا.

ألعاب الطاولة●
الفنون والحرف الیدویة●
الحیاكة أو الخیاطة أو خیاطة اللحف●
مشاھدة األفالم أو البرامج التلفزیونیة●
الطبخ والخبز●

نشاطات داخلیة

الصورة مقدمة من ماتیلدا دیبیوز.



االضطرابات العاطفیة الموسمیة

یُعرف االضطراب العاطفي الموسمي (SAD) أیًضا باسم كآبة الشتاء واالكتئاب الموسمي واالكتئاب 
الصیفي. یحدث اضطراب القلق االجتماعي عادةً بسبب التغیر في ضوء الشمس وطول األیام. یمیل 
الشتاء إلى أن یكون مظلًما وھذا النقص البسیط في ضوء الشمس یمكن أن یؤثر سلبًا على مزاج أي 

شخص.

قد یعاني القادمون الجدد من اضطراب القلق االجتماعي خالل فصول الشتاء القلیلة األولى في كندا. 
یمكن أن تساعد NCC في توصیل الوافدین الجدد بالموارد المحلیة التي یمكن أن تساعد في حل 

مشكالت مثل ھذه.

 امسح أو انقر للحصول على دعم الصحة
العقلیة المحلي واإلقلیمي والوطني

/https://www.calmsage.com تم استرجاع مخطط المعلومات الرسومي الحزومي من
. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13yGqfcTLpnBTk0jdn3T2gdAcm6Xwli6sxT8GO48U7lM/edit?usp=sharing
https://www.calmsage.com/


الصیف

یمتد الصیف في أونتاریو من حزیران إلى أیلول.

في بیتربورو ، لیس من الغریب تجربة درجات حرارة تتراوح بین 14 درجة و 30 درجة 
مئویة ، ولكن مع الرطوبة یمكن أن تكون أكثر سخونة بین 28 درجة و 35 درجة مئویة.

حاول اإلستفادة من الصیف الى اقصى درجة عندما یكون ھنا ألن الشتاء یمكن أن یكون 
طویالً ومظلماً في كندا.

الصورة مقدمة من ماتیلدا دیبیوز.



السالمة في الصیف

في حین أن أونتاریو لیس بھا أكثر فصول الصیف سخونة في العالم ●
، إال أن الحرارة واألشعة فوق البنفسجیة وجودة الھواء تبقى 

خطیرة. من المھم وضع واقي شمسي (استخدم واقیاً من الشمس في 
الشتاء أیًضا) حتى لو كان ھناك غیوم تغطي الشمس.

طوال الصیف ، خاصة عند المشاركة في األنشطة الخارجیة ، تذكر ●
أنھ من المھم القیام بما یلي:

اشرب الكثیر من الماء●
ال تترك األطفال أو الحیوانات األلیفة في السیارة بمفردھم في األیام ●

شدیدة الحرارة
خذ فترات راحة عند العمل في الحرارة بالخارج●

تم استرداد مخطط المعلومات الواقیة من الشمس من موقع حكومة كندا. 



الحیوانات والحشرات

ال یوجد في أونتاریو عدد كبیر من المخلوقات الخطرة ، ولكن ھناك القلیل ●
منھا یجب االنتباه إلیھ:

القراد●
تحمل القّراد مرض الیم الذي یصعب تشخیصھ وعالجھ.●
البعوض●
فیروس غرب النیل نادر في أونتاریو ، ولكن ال یزال من الممكن اإلصابة ●

بھ من لدغات البعوض.
ذئب البراري و الراكون حیوانات بریة أخرى●
یمكن أن تنقل الحیوانات البریة داء الكلب وتنشره إلى البشر عن طریق ●

العض أو مالمسة اإلنسان لعاب الحیوانات المصابة.
الدبابیر و الحشرات الالذعة األخرى●
تعتبر لسعات الدبور مصدر إزعاج وھي شائعة إلى حد ما.●

امسح أو انقر للحصول على مزید 
من المعلومات حول الصحة في 

الھواء الطلق.

.Google الصور التي تم استردادھا من بنك الصور لالستخدام المجاني من

https://www.ontario.ca/page/outdoor-health


القّراد ومرض الیم

أصبحت القراد مشكلة في جمیع أنحاء بیتربورو وكوارثا. من المھم أن تكون على درایة بما ھي علیھ 
وماذا تفعل إذا اكتشفت لدغة من أحدھا.

القراد ذو األرجل السوداء عبارة عن حشرات صغیرة تعیش في مناطق العشب الطویلة ، لذلك من 
المھم ارتداء سراویل طویلة إن أردت التنزه أو المشي في تلك المناطق.

یمكن للقّراد أن یصیب البشر بمرض الیم الذي یصعب تشخیصھ وعالجھ في كندا.

 امسح أو انقر للمزید من
المعلومات عن مرض الیم

تم استرداد مخطط المعلومات الرسومي "افعل وال تفعل" من موقع Orvis اإللكتروني. "دعونا الھدف الیم!" اإلعالنات المسترجعة من موقع حكومة أونتاریو.

https://www.ontario.ca/page/lyme-disease


النشاطات الصیفیة

أیام الصیف في أونتاریو طویلة ، مما یترك الكثیر من الوقت لالستمتاع بالخارج. ھناك العدید من الریاضات واأللعاب واألنشطة 
الخارجیة التي یمكنك االستمتاع بھا في أشھر الصیف بما في ذلك االستمتاع بمنتزھات بیتربورو ومنصات الرش ، والنزھات ، 

والبستنة وغیر ذلك الكثیر.

جرب أنشطة جدیدة مثل صباغة ربطات العنق أو بالونات الماء أو حتى قطف التوت (توجد العدید من المزارع المحلیة حیث یستطیع 
الناس قطف التوت).

.Google قمیص مصبوغ بربطة عنق ، الصورة مقدمة من ماتیلدا دیبیوز. تم استرداد صور بالون الماء والتوت من بنك الصور لالستخدام المجاني من



السباحة الداخلیة

توجد ثالثة حمامات سباحة داخلیة في بیتربورو ، كل واحد منھم لدیھ خصم 
عائلي خاص للمجموعات األكبر باإلضافة إلى تذاكر یومیة ودروس سباحة 

لألطفال والكبار بأسعار معقولة.

 ابحث أو انقر للوصول إلى
 امسح أو انقر ھنا  للوصول الىمركز بیتربورو الصحي

YMCA موقع  

 قم بالمسح أو النقر فوق موقع
 برنامج ترنت المائي

https://ymcaofceo.ca/aquatics/
https://www.trentu.ca/athletics/programs/aquatics-programs
https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/sport-wellness-centre.aspx


السالمة في الماء

لسوء الحظ ، فإن الوافدین الجدد في كندا أكثر عرضة لخطر الغرق. كن 
سباًحا كفًؤا وجیًدا قبل التخطیط لقضاء الكثیر من الوقت في الماء أو فوقھ 

أو حولھ. ھناك العدید من األماكن في بیتربورو التي تقدم دروًسا في 
السباحة لألطفال والكبار على حٍد سواء.

 .CBC تم استرداد المعلومات الرسومیة من موقع  

https://www.cbc.ca/


الشواطئ والسباحة الخارجیة

یعد تقلیل الحر في الماء أو قضاء یوم ممتع باللعب على الشاطئ من الطرق الرائعة للتغلب على 
الحرارة خالل فصل الصیف. بیتربورو لیست قریبة من أي محیطات ، ولكن ھناك بعض البحیرات 

واألنھار الجمیلة لالستمتاع بھا.

 منتزه بیفرمید وروجرز كوف كالھما شواطئ صغیرة في بیتربورو على شواطئ البحیرة الصغیرة.

ھناك العدید من األماكن للوصول إلى األنھار والبحیرات في جمیع أنحاء كاوارثا. ھناك العدید من 
أماكن السباحة الجمیلة على طول نھر أوتونوبي والنھر الھندي.

یقع شاطئ لیكفیلد على بحیرة Katchewanooka على بعد 20 دقیقة بالسیارة من بیتربورو. 
بحیرة ساندي ، بالقرب من بوكھورن ، ھي شاطئ جمیل على بعد حوالي 40 دقیقة من بیتربورو.

یقع شاطئ كوبورك على بعد 50 دقیقة بالسیارة. إنھ على بحیرة أونتاریو وھو شاطئ رملي جمیل.

تم استرداد أعلى صورة من موقع The Star. الصورة السفلیة مقدمة من ماتیلدا دیبیوز.

https://www.thestar.com/local-peterborough/news/2021/06/14/sandy-beach-sees-covid-crackdown-by-opp-4-things-we-learned-from-peterborough-public-health-today.html


طوال فصل الصیف ، یوجد في بیتربورو خمس وسادات مبللة وأربعة 
أحواض تحت اإلشراف لألطفال لیلعبوا فیھا.

منصات الرش ھي مالعب مائیة صغیرة تتكون من رشاشات ونوافیر. 
یستمتع األطفال من جمیع األعمار باللعب في الماء لالسترخاء في یوم 

حار.

ابحث أو انقر للحصول 
على قائمة بجمیع منصات 

رش المیاه وأحواض 
الخوض في المدینة.

 امسح أو انقر للحصول على
قائمة الشواطئ في كوارثا

منصات الرش و أحواض البرك

https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/beaches-wading-pools-and-splash-pads.aspx
https://thekawarthas.ca/explore/beaches/


المسارات للدراجات الھوائیة

دى بیتربورو شبكة واسعة من المسارات التي تمر عبر متنزه جاكسون ومنطقة وسط 
المدینة وحتى على طول الطریق على طول نھر أوتونوبي إلى لیكفیلد.

تعد المسارات وسیلة مالئمة لالنتقال إلى العمل أو المدرسة دون االضطرار إلى التعامل 
مع حركة مرور المركبات. كما أنھا مناسبة لألنشطة الترفیھیة مثل الجري أو التنزه.

توجد ثالثة كتیبات حول ركوب الدراجات في بیتربورو ضمن حزمة الترحیب الخاصة 
.NCC ببرنامج

امسح أو انقر للحصول على 
خریطة لتجارب الدراجات المحلیة.

Top photo courtesy of Matilda DeBues.   

https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/trails.aspx


الحدائق العامة

یوجد في بیتربورو العدید من الحدائق العامة لیستمتع بھا الجمیع. ھناك العدید من المتنزھات 
في جمیع أنحاء المدینة مع مرافق أو مناطق جذب مختلفة. تحتوي بعض الحدائق على دورات 
میاه ومواقف للسیارات وھیاكل للعب ومنصات رش المیاه ومالعب وحقول وغیر ذلك الكثیر.

في الصفحات القلیلة التالیة ، سنقدم لك بعض الحدائق األكثر شھرة في بیتربورو.

امسح أو انقر للحصول على 
معلومات الحدیقة العامة.

یمكنك أیًضا رؤیة خریطة دلیل القادمون الجدد  لمواقع جمیع 
المتنزھات في بیتربورو.

https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/parks-and-trails.aspx
https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing


حدیقة بیفرمید ھي حدیقة إقلیمیة كبیرة بھا مساحة كبیرة للعدید من األنشطة. ●
یتصل بمسار الدراجات وھو مكان شھیر لالسترخاء واللعب خالل الربیع 

والصیف والخریف.

ملعب مع میزات یمكن الوصول إلیھا●
شاطئ بحر●
مالعب كرة القدم●
مالعب كرة الطائرة الشاطئیة●
جناحات للجلوس وتناول الطعام●
صالة لأللعاب الریاضیة في الھواء الطلق●
ممر للسّكة الحدیدیة لكندا●

حدیقة بیفرمید



1

2

3

4
.1 Marsdale استقل الحافلة رقم 7 إلى محطة

.Ashburnham
عبر ساحة انتظار السیارات ، یوجد متجر میستر 2.

الصغیر.
سر غرباً إلى التقاطع واتبع الالفتات لعبور الشارع.3.
ھناك الفتة تشیر إلى حدیقة بیفرمید. اتبع مسارات 4.

المشي في الحدیقة.

الوصول لحدیقة بیفرمید



الشاطئ - یتم مراقبتھ من قبل رجال اإلنقاذ خالل أشھر ●
الصیف

ملعب مع مراجیح●
منصات رش●
الحمامات العامة●
موقف سیارات مجاني●

روجرز كوف

روجرز كوف ھو بدیل أكثر ھدوًءا لمنتزه بیفرمید. إنھ على بعد 
مسافة قصیرة سیراً على األقدام من بیفرمید ، ولكنھ حدیقة 

أصغر. إنھا حدیقة جمیلة على طول البحیرة الصغیرة مع مقاعد 
وبعض طاوالت النزھة.



نیكوالس أوفل ھي حدیقة كبیرة موطن لنادي Peterborough Pagans للرجبي. تحتوي الحدیقة على الكثیر من المساحات المفتوحة 
لالستمتاع مما جعلھا مكانًا رئیسیًا للعب الكرة أو لعب الفریسبي أو التنزه. ال یوجد عدد كبیر من المقاعد أو الطاوالت ، ولكن توجد أغطیة شجریة 

في محیط المنتزه لألیام المشمسة باإلضافة إلى:

ملعب مع مجموعة مراجیح●
منصات رش●
ملعب الرجبي بالحجم الكامل●
جناح للتنزه●

الحمامات العامة●
موقف سیارات مجاني●
منصة األداء  المسرحي الخارجي●

نیكوالس أوفل



إذا كنت تبحث عن نشاط مشي أطول قلیالً ، فقم بالسیر في مسار 
Trans Canada من محطة الحافالت في وسط المدینة إلى 

حدیقة جاكسون. یستغرق ھذا حوالي 25 دقیقة.

جاكسون بارك ھي أكبر حدیقة في بیتربورو. لدیھا أكثر من 4 كم من 
المسارات في الوادي بجانب نھر جاكسون. للحصول على المتنزه بالحافلة ، 
استقل الحافلة رقم 8 إلى Fairbairn في محطة Parkhill حیث یوجد 

مدخل الحدیقة.

.PtboCanada تم استرجاع الصورة من موقع

حدیقة جاكسون

https://www.ptbocanada.com/


ھناك العدید من الریاضات المختلفة في بیتربورو لألشخاص من 
جمیع األعمار والمھارات. ھناك العدید من الفرق التنافسیة 

والترفیھیة المتاحة.

بسبب الوباء ، توقفت بعض المنظمات الریاضیة المحلیة مؤقتًا.

ابحث أو انقر للحصول على قائمة 
ومعلومات عن المنظمات الریاضیة 

في بیتربورو.

الصور مھداة من ماتیلدا دیبیوز

الریاضة

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xYTfYLU7fLV1jQV3kC6BXMdo0SXPuTeQeE5MbpSp2Ws/edit?usp=sharing


مالعب الریاضة

ھناك العدید من المالعب والمالعب الریاضیة المفتوحة للجمھور. تحتوي 
بعض الحدائق العامة أیضاً على ملعب لكرة السلة أو نقاط مرمى. ھذه الحقول 
مفتوحة ألي شخص الستخدامھا ، ومعظم الحقول ال تحتاج إلى استئجارھا أو 

حجزھا.

تحقق من خریطة دلیل القادمون الجدد  لمعرفة مكان وجود بعض الحقول 
والمالعب.

امسح أو انقر للحصول على 
قائمة الحقول والمحاكم.

.الصورة السفلیة مأخوذة من موقع مدینة بیتربورو. صور أخرى مقدمة من ألفیا ھورلینجتون

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing
https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/sports-fields-and-courts.aspx


بیتربورو لدیھا مجتمع فني مزدھر مع العدید من الخیارات والفرص 
للمشاركة. ھناك العدید من الجوقات / مجموعات الغناء باإلضافة إلى 

فرق المسرح واستودیوھات الرقص.

بسبب الوباء ، توقفت بعض المؤسسات الفنیة المحلیة مؤقتاً.

تحقق من خریطة دلیل القادمین الجدد لمعرفة مكان وجود المنظمات الفنیة 
في بیتربورو. بعض المنظمات لیس لدیھا موقع محدد.

المؤسسات الفنیة

أعلى الصورة مقدمة من ماتیلدا دیبیوز. الصورة السفلیة مأخوذة من موقع سانت جیمس بالیرز.

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing
https://thestjamesplayers.wixsite.com/stjamesplayers


یأمل مركز الكندیین الجدد أن یساعدك ھذا الدلیل عندما تستقر ھنا في بیتربورو.

یتم تقدیر التعلیقات دائًما ، لذا إذا كان ھناك أي شيء یمكن إضافتھ أو تغییره أو تحدیثھ ، فیرجى 
إخبارنا بذلك.

info@nccpeterborough.ca اتصل بـنا على

أھالً في بیتربورو




