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 ن نحنم
 !مرحبًا

(إدارة المتنزھات والترفیھ والواجھات  Department of Parks, Recreation and Waterfrontتشرف 
ً  35التي یزید عددھا عن  Burlingtonالمائیة) على جمیع متنزھات  فدانًا من المساحات  550، وأكثر من متنزھا

 Millerمقابر، و 3شواطئ عامة، وأشجار الشوارع والممرات الخضراء، والحدائق العامة، و 4المفتوحة، و
Recreation Centerو ،Leddy Ice Arenaو ،Champlain Senior Centerو ،North Beach 

Campgroundو ،Community Boathouse Marina.وجمیع البرامج الترفیھیة ، 

 بیان المھمة
وتلھم وتخلق تفاعالً اجتماعیًا شامالً من خالل تنمي ربط األماكن والبرامج العامة المتنوعة والدینامیكیة التي 

 .والبشراألرض والمیاه 

 نمو العدالة والتنوعرؤیتنا ل
 تخاذ القرارات الشاملة واإلجراءات الیومیة الواعیة.داعمة وبناءة تحقق العدالة من خالل ا(عمل) بیئة 

 قیم اإلدارة
 .لجمیع التجارب الترفیھیةالمالیة وتناسب القدرات التركیز على مبادئ التصمیم العالمیة  – سھولة الوصول

 في أثناء القیام بعملنا في المجال العام.المكتسبة الثقة  – النزاھة

 نحو الخدمة وسریعة االستجابة.خدمة عمالء موجھة  – الموثوقیة

 التركیز على أنماط الحیاة النشطة والصحیة والمتوازنة. – الصحة والعافیة

 االلتزام بالتعاون والتنسیق مع مجتمعنا وزمالئنا. – العمل الجماعي/الشراكة

 تعزیز الثقافات بجمیع أنواعھا. – الشمولیة

 من الخدمة العامة والبیئة المستدامة. – اإلشراف

  في كل ما نقوم بھ. – الجودة

الذي یخالف القانون مع التنمر أو التمییز  Burlingtonلن تتسامح مدینة  سیاسة عدم التمییز على مستوى المدینة:
رق أو اللون أو األصل القومي أو مكان المیالد العِ على أساس على أساس االنتماء السیاسي أو الدیني أو والصادر 

و الجنس أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة أو الحالة االجتماعیة أو حالة المحاربین أو النسب أو العمر أ
القدامى أو اإلعاقة أو الحالة اإلیجابیة لفیروس نقص المناعة البشریة أو حالة ضحایا الجرائم أو المعلومات 



للحصول على   رافق وفرص العمل.كما تلتزم المدینة أیًضا بتوفیر الوصول المناسب إلى الخدمات والم  الوراثیة.
 (802)معلومات حول إمكانیة الوصول أو األشكال البدیلة، یرجى االتصال بإدارة الموارد البشریة على الرقم 

540-2505. 

Rules and Regulations  (القواعد واللوائح) في
 المتنزھات

بعض القواعد  الالفتات المنشورة لھذه المنطقة. قد یكون لكل مكان قواعد ولوائح محددة، لذا یُرجى التحقق من 
مدینة المتبعة في نظمة األلى جمیع لالطالع ع ھنا للحصول على التفاصیل الكاملة، یُرجى النقر العامة مدرجة أدناه.

Burlington. 

 غرینوايآداب 
نحن نعلم أن الطریق یمكن أن یصبح و .المزدحمة المناطق في ببطء قُد آمنة.حافظ على سرعة  •

 مزدحًما بعض الشيء في بعض األجزاء.
بالحق في الطریق في جمیع األوقات، المارة یتمتع  .للمارةیجب أن یترك راكبو الدراجات الطریق  •

دائًما عندما یكونون على مقربة ویجب على جمیع سائقي الدراجات ووسائل النقل األخرى توخي الحذر 
 من المشاة.

وأفضل طریقة لمشاركة  ؛المشاركة تعني االھتمام یجب على راكبي الدراجات السیر في صف واحد. •
المكان مع المشاة ھي السیر في صف واحد! إذا كنت بحاجة إلى المرور، فتأكد من أنھ آمن أوالً. إن 
األمر یشبھ كما لو كنت تقود سیارة على طریق من حارة واحدة، حیث یجب علیك فقط تجاوز الخط 

 للمرور عندما تتأكد من أنھ آمن.
" Passing on your leftعبارة مثل "إن قول  اآلخرین عند المرور. یجب على راكبي الدراجات تنبیھ •

إجراء تتبعھ، الجرس إذا كان لدیك، ھي أفضل الحرص على رّن و) على یساركمن  أمرّ أنا احذر، (
لألشخاص الذین أمامك معرفة ما تفعلھ، ألن المشاة ومعظم راكبي الدراجات لیس لدیھم ھذا یتیح حیث 

 یة.مرایا للرؤیة الخلف
یجب أن یلتزم سائقو الدراجات الناریة بإشارات وعالمات المرور مثل  االلتزام بإشارات المرور. •

عالمات التوقف، واألولویة، وعبور المشاة. ھذا یحافظ على سالمة الجمیع وعلى نفس النھج عندما 
 یتعلق األمر بفھم حق الطریق.

 وغیرھم الدراجات راكبي طریق عن بعیًدا وإبقائھا ،بحزام قصیرالكالب ربط یجب على منزھي الكالب  •
 رینوايغتنظیف البراز على نظافة  یساعدحیث  ،كلبك فضالت تجمع أن تذكر. الطریق مستخدمي من

 .والبحیرة
ارتد خوذة ومعدات واقیة عند ركوب دراجة أو سكوتر أو  .الدراجات ركوب عند سالمتك على حافظ •

 زالجة. استخدم أضواء الدراجة عند الركوب في اللیل.

 یُرجى االعتناء بمتنزھاتنا
ال تقطف أي زھور أو فاكھة أو أوراق الشجر، أو تشوه أو تجرح أي نباتات أو ھیاكل في أي من  •

 متنزھات المدینة.

http://www.codepublishing.com/vt/burlington/


 القمامةامتنع عن إلقاء  •
 )North Beachزجاجیة إلى المتنزھات (إال أثناء التخییم في قواریر ال تجلب  •
 North Beach Campgroundم في أي مكان باستثناء ال تخیّ  •
 ال تطلق أي ألعاب ناریة •
 ال تجلب األسلحة الناریة إلى المتنزھات •
 ي نوع في المدینة)ال تشعل النار المكشوفة (ال یسمح قانون المدینة بإشعال النار المكشوفة من أ •
 ال تسمح للكالب بالركض بحریة، إال في مناطق حدیقة الكالب المخصصة •
 ال تدخن في أي مالعب أو مالجئ أو شواطئ أو مدرجات أو مالعب ریاضیة •
 Leddy Beachأو  North Beachأو  Oakledge Parkال تجلب الكالب إلى الشواطئ العامة في  •

 قد تكون ھناك حاجة إلى تصاریح
(تصریح استخدام خاص) للمتنزه في حالة وجود واحد أو أكثر من الشروط  Special Use Permitمطلوب 

 :التالیة

 ) أو أكثر في استخدام منطقة أو منشأة في المتنزه.20ترغب مجموعة من األفراد من عشرین ( •
أساس مجدول  الحجز واالستخدام الحصري لمنطقة أو مرفق في المتنزه لوقت وتاریخ محددین أو على •

 مستمر
 استخدام منطقة أو مرفق في المتنزه لحدث مفتوح للجمھور •
 استخدام منطقة أو مرفق في المتنزه ألغراض تجاریة أو لجمع األموال •
 البطوالت أو األحداث الریاضیة التي یتم فیھا فرض رسوم على األفراد أو الفرق للمشاركة أو المشاھدة •
 انین حیث قد یتم أو ال یتم طلب تبرعات أو رسوماستخدام منطقة في المتنزه للفن •

 الكالب في المتنزھات والشواطئ
 یجب أن تكون على المقودیُسمح بدخول الكالب إلى المتنزھات واألماكن العامة، ولكن  •
 Oakledge/Blanchard ،Leddy ،Northال یُسمح بدخول الكالب إلى شواطئ السباحة العامة ( •

Beach( 
 تعرف على المزید حول األماكن التي یمكنك فیھا اصطحاب كلبك. •

 قواعد متنزه الكالب
 مفتوح من الفجر حتي الغروب

 قواعد للبشر:

 استمتع بوقتك في متنزه الكالب. أظھر االحترام للجمیع وكن جاًرا جیًدا. •
 أنت مسؤول عن كلبك (كالبك) •
في الحفاظ على نظافة ھذه المنطقة واجمع فضالت كلبك. ضع القمامة في صنادیق القمامة وال ساعد  •

                                                 ترِمھا.
عاًما أو  18عاًما برفقة شخص بالغ یبلغ من العمر  12یجب أن تكون جمیع الكالب واألطفال دون سن  •

 أكثر.

https://enjoyburlington.com/dog-day-park/


 ) كالب لكل مالك.3الحد األقصى ثالثة ( •
 بك مرخص وتلقى التطعیم وفقًا للقانون.من األفضل أن یكون واضًحا أن كل •
 ھذه المنطقة مخصصة للكالب فقط. •
 یُرجى ترك الطعام وملھیات الكلب في المنزل. •
. یُرجى                                                التي تصدرھا لھا الصوتیةلألوامر الكالب تخضع یجب أن  •

 .إبقائھا مربوطة بحزام طوال الوقت
یُرجى عدم السماح للكالب بالحفر، ما لم تكن ھناك منطقة  •

 .تصنعھاأي حفر وقم بسد .                                                مخصصة
 ممنوع تواجد الكالب الكبیرة في منطقة الكالب الصغیرة. •
 ال یُسمح بتواجد الكالب الشرسة/العدوانیة أو الكالب اإلناث بموسم التزاوج. •
 ممنوع التدخین أو الشرب في المتنزه. •
-Burlington :(802) 658یجب اإلبالغ عن جمیع عضات الكالب على الفور إلى إدارة شرطة  •

 .911. اتصل في حاالت الطوارئ بالرقم 2704

 قواعد للكالب:

 النباح!ونكرر على الحد من یُرجى الحد من النباح. ممنوع الحفر. اللعب بشكل لطیف.  •

 متنزه التزلج
 مفتوح من الفجر حتي الغروب

 القواعد:

إلى  )Inline skating/(الباتیناجأحذیة التزلج یمكن أن یؤدي التزلج على األلواح وركوب الدراجات و •
كسر في العظام أو الشلل أو تلف الدماغ أو حتى الموت. مارس التزلج على مسؤولیتك ؛ كإصابة خطیرة

 الخاصة.
ساعد على حمایة السطح؛ یجب أن یكون للسكوتر والدراجات البھلوانیة قضبان على أطرافھا وتحتاج  •

 تحتوي على أي منھا على اإلطالق.الدراجات إلى أوتاد بالستیكیة أو ال 
 نصح بشدة باستخدام الخوذات ووسادات الركبة وسادات الكوع وواقیات المعصم.یُ و

 مارس التزلج في مستوى قدراتك. •
 اآلباء واألوصیاء مسؤولون عن سالمة أطفالھم وضمان امتثال أطفالھم لقواعد المتنزه. •
 ممنوع استخدام المركبات اآللیة. •
 ظ على نظافة متنزھات التزلج! استخدم حاویات القمامة وال ترمي القمامة خارجھا.ساعد في الحفا •
أظھر االحترام لزمالئك المتزلجین واألشخاص الذین یشاھدون. ال تستخدم لغة تھدیدیة أو معیبة أو  •

 مسیئة.
 أو القضبان الشخصیة أو غیرھا من األجھزة.) Rampsاستخدام األسطح المائلة للصعود (حظر یُ  •
إذا كانت متنزھات التزلج رطبة أو متجمدة أو مغطاة بالثلوج، أو إذا كان ھناك حطام أو قمامة أو  •

 عقبات أخرى على السطح، فال تتزلج.
 أتمنى لك وقتًا ممتعًا! حافظ على سالمتك. •



 في متنزھاتنا؟(درون) ھل تُطیّر طائرة بدون طیار 
 إلیك ما تحتاج إلى معرفتھ:

 . نحن ال نصدر تصاریح للطائرات بدون طیار.FAAھذه اللوائح إلزامیة من قِبَل 

واحمل دلیالً على )، PDF( ضع ملصقًا علیھا من الخارج برقم التسجیل ،سجل طائرتك بدون طیار .1
 التسجیل معك.

 استخدمھا فقط لألغراض الترفیھیة. .2
 جتمعیة.اتبع إرشادات السالمة الخاصة بالمنظمة الم .3
قدم أو أقل عندما تكون في المجال الجوي غیر الخاضع  400حلق بطائرتك بدون طیار على ارتفاع  .4

في الحركة  FAA. ھذا ھو المجال الجوي حیث ال تتحكم )الفئة جي(  ”Class G”للسیطرة أو من
الجویة المأھولة. لتحدید نوع المجال الجوي الذي تتواجد فیھ، راجع تطبیق الھاتف المحمول الذي یقوم 

 الجّوال/بتشغیل طائرتك بدون طیار (إذا كانت مجھزة بھ) و/أو استخدم تطبیقات الھاتف المحمول
الجوي الذي تتواجد فیھ  األخرى المتعلقة بالطائرات بدون طیار. ستساعدك معرفة موقعك والمجال

 أیًضا على تجنب التداخل مع الطائرات األخرى.
 ال تستخدم الطائرة في المجال الجوي الخاضع للرقابة (حول وفوق العدید من المطارات) ما لم: .5

إمكانیة التصریح ( LAANCتصریًحا بالمجال الجوي للعملیات في المجال الجوي الخاضع للرقابة من خالل تتلَق  .1
موردي خدمة  تعرف على المزید حول )، قبل الطیران.واإلخطار على ارتفاعات منخفضة

LAANC UAS الترفیھیینللطیارین  المعتمدین. 
نشرت  .FAAفي موقع ثابت للطائرات الترفیھیة یتضمن اتفاقیة مكتوبة مع تلتزم بالطیران  .2

FAA بصیغة  قائمة بالمواقع المعتمدة)MS Excel( كنقاط زرقاء على الخریطة وصورتھا .
 ذي یختلف حسب الموقع.یقتصر كل موقع ثابت على االرتفاع الموضح على ھذه الخریطة، وال

 :إذا كانت مؤسستك مھتمة بإنشاء خطاب اتفاق على موقع طیران ثابت، فیُرجى االتصال بنا على مالحظة:
 9-AJT-UAS-Integration@faa.gov. 

 .Starr Farm Parkفي مجاالت جویة خاضعة للرقابة باستثناء  BPRW Parksتقع جمیع  مالحظھ:

، أو ضمن خط البصر للمراقب البصري الذي ھو في حافظ على طائرتك بدون طیار ضمن نطاق نظرك .6
 مشترك وفي اتصال مباشر معك. موقع

یمكن العثور على قیود المجال الجوي  الطیران.المحظو فیھ في المجال الجوي امتنع عن الطیران  .7
. یتحمل مشغلو الطائرات بدون ھنا التفاعلیة، ویمكن العثور على قیود الرحالت المؤقتة خریطتنا على

 طیار مسؤولیة ضمان امتثالھم لجمیع قیود المجال الجوي.
 بالقرب من الطائرات األخرى، وخاصة بالقرب من المطارات.امتنع عن الطیران نھائیًا  .8
فوق مجموعات من األشخاص أو الفعالیات العامة أو المالعب الملیئة امتنع عن الطیران نھائیًا  .9

 باألشخاص.
بالقرب من حاالت الطوارئ مثل أي نوع من أنواع االستجابة للحوادث أو  امتنع عن الطیران نھائیًا .10

 أنشطة إنفاذ القانون أو مكافحة الحرائق أو جھود التعافي من األعاصیر.
 تحت تأثیر المخدرات أو الكحول.امتنع عن الطیران نھائیًا  .11

ھم إذا انتھكوا عمًدا أیًا من متطلبات السالمة ھذه، و/أو تصرفوا بطریقة یجب أن یعلم الطیارون الترفیھیون أن
 عن عقوبات جنائیة و/أو مدنیة.مسؤولین مھملة ومتھورة، فقد یكونون 

https://www.faa.gov/uas/getting_started/register_drone/
https://www.faa.gov/uas/getting_started/register_drone/media/UAS_how_to_label_Infographic.pdf
https://www.faa.gov/uas/getting_started/register_drone/media/UAS_how_to_label_Infographic.pdf
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/recreational_fliers/new_changes_recreational_uas/media/AMA_Flying_Fields_Initial_Publication.xlsx
https://www.faa.gov/uas/recreational_fliers/new_changes_recreational_uas/media/AMA_Flying_Fields_Initial_Publication.xlsx
https://www.faa.gov/uas/recreational_fliers/new_changes_recreational_uas/media/AMA_Flying_Fields_Initial_Publication.xlsx
https://www.faa.gov/exit/?pageName=depicted%20them%20as%20blue%20dots%20on%20a%20map&pgLnk=http://udds-faa.opendata.arcgis.com/
https://www.faa.gov/exit/?pageName=depicted%20them%20as%20blue%20dots%20on%20a%20map&pgLnk=http://udds-faa.opendata.arcgis.com/
https://www.faa.gov/contact_faa/?returnPage=B/VI%3CH.&+6YP%5eJX0:FZ9RAY*M@)%25/FE%3C$MA%5e9GYF%25T(%5eY=@%20%20%20&mailto==*3)%5CF9K4:%5bX?XZP%20AJQ%5bE)%5e&CY)(OT,6%5e%B0E(H%20%20&subject=M77I.H*%5e%3E6%5d%5CJO(H%23TKYKD=%224AYP(F$H!HU;.UKVWJL&*6DA1UGV_BJN%5CF@%5d4%20*@K*I%5e4160TOV0%20%20%20%20
https://www.faa.gov/exit/?pageName=map&pgLnk=https://faa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9c2e4406710048e19806ebf6a06754ad
https://www.faa.gov/exit/?pageName=map&pgLnk=https://faa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9c2e4406710048e19806ebf6a06754ad
https://tfr.faa.gov/tfr2/list.html
https://tfr.faa.gov/tfr2/list.html


 

 

 استئجار المساحات في المتنزھات والمرافق

 

Park Permits (تصاریح المتنزه) 
 عام)؟(تصریح متنزه  General Park Permitلماذا أحتاج إلى 

شخًصا وغیر مفتوح للجمھور في واحد من متنزھات  99إلى  20إذا كنت تتطلع إلى تجمع یتكون من 
Burlington  العدیدة، فستحتاج إلى تصریح! ال تمنحGeneral park permits  (تصاریح المتنزھات العامة)

ن أي نوع. إذا كنت مھتًما المستخدم االستخدام الحصري للمساحة وال تسمح بمكبرات الصوت أو البائعین م
شخًصا،  99باالستخدام الحصري للمساحة ومكبرات الصوت و/أو البائعین، أو إذا كان تجمعك سیتجاوز 
 Special Useفیُرجى االطالع أدناه للحصول على مزید من المعلومات حول حجز الفعالیات التي تتطلب 

Permits .(تصاریح استخدام خاصة) 

 .7247-865 (802)إذا كنت ترغب في طلب تصریح أو لدیك أسئلة، فیُرجى االتصال بالرقم 

إذا كنت تحجز أحد مرافقنا أو متنزھاتنا لتجمع خاص، فلن تحتاج إلى  یُرجى مالحظة ما یلي:
General Park Permit .(تصریح متنزه عام) منفصل 

 ؟استخدام خاص)تصریح ( Special Use Permitلماذا أحتاج إلى 

 إذا كنت تتطلع إلى عقد تجمع مفتوح للجمھور. •
 شخًصا. 99إذا تجاوز عدد األشخاص الذین یحضرون تجمعًا خاًصا  •
إذا كنت بحاجة إلى حجز االستخدام الحصري لمنطقة أو منشأة في متنزه لوقت وتاریخ محددین (أي  •

 ).City Hall Parkأو  Batteryلحدث في 
 صوت و/أو بائعین. إذا كنت تطلب مكبرات •
 إذا كان الحجز مقرًرا بشكل مستمر. •
 إذا كان استخدام منطقة أو مرفق في المتنزه ألغراض تجاریة أو لجمع األموال. •
 إذا كانت الفعالیة تتقاضى رسوًما للمشاركة أو الحضور. •
 إذا كان سیتم جمع أموال من أي نوع في الفعالیة أو الحفلة. •

 Parks, Recreation(تصاریح االستخدام الخاص) موافقة  Special Use Permitتتطلب جمیع طلبات 
and Waterfront Commission  (لجنة المتنزھات والترفیھ والواجھات المائیة) قبل شھر واحد على األقل

من التاریخ المطلوب. تجتمع اللجنة في یوم الثالثاء الثاني من كل شھر (باستثناء شھر یولیو) وعلى الرغم من 
نھ لیس مطلوبًا من منظمي الفعالیة حضور االجتماع، إال أنھ یتم تشجیعھم على ذلك بشدة. لتقدیم طلبك إلى أ

إذا كانت لدیك أي أسئلة أو  7247-865 (802)اللجنة، یجب علیك العمل مع اإلدارة. یُرجى االتصال بالرقم 
 لبدء ھذه العملیة.



 Code of Localمن  D(تصاریح االستخدام الخاص) وفقًا للملحق  Special Use Permitsیتم إصدار 
Ordinances  )یمكنك قراءة القانون بالكامل ھنا تحت عنوان )قانون المراسیم المحلیة .“Appendix D”  

 ):الملحق دي(

/VT/Burlingtonhttp://www.codepublishing.com/ 

 البرامج في المتنزھات
وإرسالھ بالبرید  فیرجى ملء ھذا الطلب ،Burlingtonإذا كنت تتطلع إلى عقد فصول دراسیة و/أو برامج في الخارج في متنزه 

طالبًا أو أقل ال یُفرض  19الفصول الدراسیة المكونة من  .modaniel@burlingtonvt.gov اإللكتروني إلى
طالبًا أو أكثر  20علیھا رسوم إضافیة وال تحتاج إلى حجز موعد. ستتبع الفصول الدراسیة المكونة من 

(تصریح المتنزه العام) بناء على الحجم ویجب تحدید موعد مع  General Park Permit"إرشادات رسوم "
 اإلدارة.

 إذا كانت لدیك أي أسئلة! 7247-865 (802)یُرجى االتصال برقم 

 (مساكن وخیم التنزه) Picnic Shelters & Tentاستئجار 
وخیمة واحدة قابلة للتأجیر في  North Beach (1)، وOakledge (2)مساكن قابلة للتأجیر في  3توجد 

Leddy Park  وتقع تلك المساكن على ضفافLake Champlain  الجمیلة. وھي تناسب استضافة التجمعات
الصغیرة مثل حفالت أعیاد المیالد ونزھات الشركات ولم شمل العائلة/األصدقاء. یمكن استئجار المساكن 

 والخیمة لمدة نصف یوم أو یوم كامل وھي متاحة لإلیجار من منتصف مایو إلى منتصف سبتمبر.

)802( ھنا. أو یمكنك االتصال بنا على الرقم  عبر اإلنترنت الخیمة تحقق من التوافر وقدم طلب استئجار المسكن أو
على  لحجز أي من ھذه المساحات. یُرجى مالحظة أن ساعات العمل قد تكون محدودة. سنرد 865-7247

 مكالمتك أو بریدك اإللكتروني في أقرب وقت ممكن.

 التجھیزات

 طاوالت التنزه •
 مراحیض •
 شوایة •
 أمیال 9الوصول المباشر إلى مسار الدراجات الذي یبلغ طولھ  •
 إطالالت على الواجھة المائیة •
 الوصول إلى الشاطئ العام •

 القواعد واللوائح

 عاًما. 18الحد األدنى لسن استئجار مسكن/خیمة ھو  •
 ).Visa ،MC ،AmEx ،Discoverیجب استخدام بطاقة االئتمان لتأمین الحجز ( •
الحیوانات األلیفة مرحب بھا، مع مراعاة الشروط التالیة: أ) یجب أن تكون على المقود ب) یجب أال  •

تترك دون مراقبة ج) یجب على المالكین تنظیف فضالت حیواناتھم األلیفة في جمیع المناطق و د) ال 
 یُسمح بالحیوانات األلیفة على الشاطئ.

http://www.codepublishing.com/VT/Burlington/
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 ال یتم توفیر الفحم؛ یمكن إحضار شوایات الغاز إلى المكان. •
 زجاجیة.قواریر الكحول مسموح بھ ولكن دون برامیل أو  •
 .وفق القواعد السلیمةتخلص من الفحم الساخن  •

(قانون مراسیم مدینة  of the City of Burlington Code of Ordinances یتم تعریف حجوزات المسكن في
(إدارة  Burlington Parks, Recreation, and Waterfront Departmentبرلنغتون)، وقواعد ولوائح 

 المتنزھات والترفیھ والواجھات المائیة في برلنغتون).

  

 Battery Parkالفعالیات في 
في المقام األول للفنون األدائیة والحفالت الموسیقیة والخطب  Battery Park Band Shellیتم حجز 

  وبر. والتظاھرات واالحتفاالت المدنیة والمعارض وھي متاحة لإلیجار من مایو إلى منتصف أكت

 التجھیزات

 كھرباء •
 مرحاض •
 إطالالت على الواجھة المائیة •

 القواعد واللوائح

 عاًما أو أكثر لحجز المتنزه. 18یجب أن یكون عمرك  •
. یُرجى Battery Parkمطلوب موافقة تصریح متنزه االستخدام الخاص لعقد فعالیة من أي نوع في  •

 في ھذه الصفحة لمزید من المعلومات. تصاریح المتنزه)( Park Permitsاالطالع على قسم 
 9صباًحا و 9دیسیبل، ویجب أن یقع بین الساعة  75یجب أال یتجاوز الصوت المضخم في المتنزه  •

ساعات مسموح بھا في الیوم الواحد. یجب الموافقة على جمیع الطلبات  3مساًء. یوجد حد أقصى لمدة 
(لجنة المتنزھات والترفیھ  Parks, Recreation & Waterfront Commissionمن قِبَل 

 والواجھات المائیة).
 یجب أن تكون الكالب على المقود في جمیع األوقات. •
 مطلوب شھادة تأمین لجمیع الفعالیات. •
 شخًصا أو أكثر. 50یلزم استئجار مراحیض متنقلة لألحداث أو التجمعات التي تضم  •
 ال یسمح بالسیارات أو المركبات في المتنزه. •

 .7247-865 (802)، فیُرجى االتصال بالرقم Battery Parkلدیك أسئلة بخصوص حجز  إذا كانت

  

 City Hall Parkالفعالیات في 

https://www.codepublishing.com/VT/Burlington/
https://www.codepublishing.com/VT/Burlington/


وھو جاھز لالستخدام مرة أخرى من قِبَل الجمھور! مع  City Hall Parkبعد عدة سنوات من البناء، تم تجدید 
مجموعة متنوعة من التجھیزات التي تمت ترقیتھا، یعد ھذا الموقع مناسبًا للفعالیات الصغیرة ومتوسطة الحجم، 

 العامة والخاصة على حد سواء.

 التجھیزات

 حمام خارجي واحد، متاح للجمھور •
 لجمھور بشكل موسميوسادة میاه یمكن الوصول إلیھا، متاحة ل •
 طاوالت وكراٍس خارجیة، متاحة للجمھور بشكل موسمي •
 الكھرباء واإلنترنت (تطبق رسوم إضافیة) •
 حواجز سنادات/حامل دراجات (تطبق رسوم إضافیة) •
 حزم الصوت (تطبق رسوم إضافیة) •
 حزم عرض الفیدیو (تنطبق رسوم إضافیة) •

 القواعد واللوائح

 أو أكثر لحجز المتنزه.عاًما  18یجب أن یكون عمرك  •
 9صباًحا و 9دیسیبل، ویجب أن یقع بین الساعة  75یجب أال یتجاوز الصوت المضخم في المتنزه  •

ساعات مسموح بھا في الیوم الواحد. یجب الموافقة على جمیع الطلبات  3مساًء. یوجد حد أقصى لمدة 
متنزھات والترفیھ (لجنة ال Parks, Recreation & Waterfront Commissionمن قِبَل 

 والواجھات المائیة).
 مطلوب شھادة تأمین لجمیع الفعالیات. •
 قد تكون ھناك حاجة إلى تأجیر مراحیض متنقلة للفعالیات. •
 یجب أن تكون الكالب على المقود في جمیع األوقات. •

، یُرجى إرسال برید إلكتروني City Hall Parkلألسئلة أو لمزید من المعلومات حول استئجار 
 .aclawson@burlingtoncityarts.org إلى

  

 Waterfront Parkالفعالیات في 
Waterfront Park  ھو متنزه إقلیمي كبیر یقع إلى الغرب من وسط المدینة على طول شاطئ

Lake Champlain Shoreline.  ،یُعد ھذا المتنزه موطنًا للعدید من الفعالیات الكبیرة طوال الربیع والصیف والخریف
لمزید من  الذي یمتد على طول حدودھا الشرقیة. (مسار برلنغتون للدراجات) Burlington Bike Path مع

لفعالیة عامة أو خاصة، یُرجى إرسال برید إلكتروني  Waterfront Parkول أسعار وإجراءات استئجار المعلومات ح
 .rbailey@burlingtonvt.gov إلى

  

 فعالیات المشي والجري

mailto:aclawson@burlingtoncityarts.org
https://enjoyburlington.com/venue/burlington-bike-path/
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یُرجى إرسال طلبك عبر البرید اإللكتروني (المرفق أدناه) أو  .2022یتم اآلن قبول طلبات فعالیات المشي/الجري لعام 
ستتم معالجة الطلبات بالترتیب الذي یتم استالمھا بھ. یُرجى . modaniel@burlingtonvt.gov األسئلة إلى

ریكیًا قبل مراجعة طلبك. لألسئلة، یُرجى االتصال دوالًرا أم 50مالحظة أنھ یجب تقدیم رسوم الطلب البالغة 
 .7247-865 (802)بالرقم 

 انقر ھنا لتحمیل المعلومات والطلب

Burlington Greenway 
أمیال على طول شواطئ  8مسار الدراجات) الذي یبلغ طولھ /Burlington Greenway )Bike Pathیقع 

Lake Champlain  وھو جزء منIsland Line Trail  میالً، والذي یربط  14یمتد لمسافة الذيBurlington 
 .Allen Point Access Area، وColchester Causewayمع 

إلى الشمال عند  Colchesterویمتد إلى  Queen City Parkwayفي الطرف الجنوبي في  Greenwayیبدأ 
إنھ مخصص للسفر بوسائل النقل غیر اآللیة فقط، وإلى جانب كونھ   .Winooski Riverالجسر العلوي لـ 

 Greenwayیربط   مصدًرا لالستجمام، فإنھ یستخدم أیًضا للنقل حیث یصل مئات الركاب إلى المسار یومیًا.
حمیات والشواطئ العامة وھو معلم سیاحي شھیر من نقاط الوصول في وسط أیًضا العدید من المتنزھات والم

 .Burlingtonالمدینة وعن طریق القوارب أو العبارات عبر میناء 

 األسعار

(مسار برلنغتون للدراجات) إال للمناسبات الخاصة التي توافق  Burlington Bike Pathال یمكن استخدام 
 علیھا اإلدارة.

 التجھیزات

 Roundhouse Parkو Lakeside Parkو Oakledge Parkعبر  Burlington Greenwayیمر 
 Northو Urban Reserveو Waterfront Access Northو Waterfront Parkو Perkins Pierو

Beach وArms Park وLeddy Park وStarr Farm Park.   تتوفر العدید من التجھیزات داخل مناطق
 المتنزھات ھذه.

 North Beachو Waterfront Parkو Oakledgeرافق دورات المیاه بشكل موسمي في وتتوفر م
 .Leddy Parkو

 القواعد واللوائح

 عاًما أو أكثر لحجز غرینواي. 18یجب أن یكون عمرك  •
 ال یسمح بالسیارات أو المركبات على غرینواي. •
لكالب على طول المسار داخل یجب أن تكون الحیوانات األلیفة على المقود. یقع اثنان من متنزھات ا •

Urban Reserve وStarr Farm Park. 
 ال یُسمح باصطحاب الحیوانات األلیفة على الشواطئ العامة. •
 یُرجى االلتزام بجمیع قوانین المرور وعبور الطرق. •
 ال یُسمح بجمع األموال دون تصریح. •

mailto:modaniel@burlingtonvt.gov
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(قانون  Code of Ordinances of the City of Burlingtonفي  Greenwayیتم تعریف قواعد ولوائح 
 Burlington Parks, Recreation, and Waterfrontمراسیم مدینة برلنغتون)، وقواعد ولوائح 

Department  إدارة المتنزھات والترفیھ والواجھات المائیة في)
 .Code-lingtonvt.gov/Attorney/Municipalhttp://www.bur ،برلنغتون

 إذا كانت لدیك أسئلة حول حجز غرینواي. راسلنا عبر البرید اإللكتروني

  

 حفالت الزواج في المتنزھات
العامة لمساعدتك في تحدید ما إذا ھل أنت مھتم بالزواج في أحد متنزھاتنا الجمیلة؟ فیما یلي بعض المعلومات 

 كانت الخیارات المتاحة تناسب احتیاجاتك أم ال:

شخص بدون بنیة تحتیة (مثل الكراسي والخیام، وما إلى  100تندرج االحتفاالت التي تضم أقل من  •
(تصریح المتنزه  General Park Permitذلك) أو البائعین أو مكبرات الصوت ضمن ھیكل تسعیر 

 أعاله لمزید من المعلومات.) تصاریح المتنزه( Park Permitsرجى االطالع على قسم العام). یُ 
یجب استئجار المرفق الخارجي (أي مسكن التنزه) من أجل استضافة حفل مع البنیة التحتیة أو البائعین  •

Picnic Shelters أو مكبرات الصوت و/أو حفل استقبال من أي نوع. یُرجى االطالع على قسم 
لحفل  Waterfront Parkأعاله لمزید من المعلومات. ھذا ال ینطبق إذا كنت تستأجر ) مساكن التنزه(

 زفافك.
 ال یلزم الحصول على تصریح تصویر فوتوغرافي/فیدیو اللتقاط صور الزفاف/الخطوبة. •

 فیما یلي قائمة بالمواقع األكثر شعبیة لحفالت الزفاف:

• Battery Park 
• :Ethan Allen Park 

o The Pinnacle  یجب على جمیع الحاضرین  -(ال یوجد وصول بالسیارة إلى ھذا الموقع
 المشي/ركوب الدراجة إلى ھناك)

• :Oakledge Park 
o Blanchard Beach 
o Oakledge Cove 
o Treehouse  ال یتم منح تصاریح لھذا الموقع، ولكن یمكن استخدامھا على أساس من یأتي)

 أوالً یتلقى الخدمة أوالً ویجب أن یظل مفتوًحا ومتاًحا للجمھور في جمیع األوقات)
• Waterfront Park 
• Louisa Howard Chapel 

لمزید من المعلومات حول عملیة الموافقة والحجز أو أسئلة حول المواقع والتواریخ المتاحة، یُرجى االتصال 
 !7247-865 (802)بالرقم 

  

http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code
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 المالعب الریاضیة
 تقع المالعب الریاضیة القابلة للتأجیر في المتنزھات التالیة:

• Calahan Park : بیسبول/سوفتبولملعب ریاضي متعدد األغراض، مالعب 
• Leddy Park :ملعب ریاضي متعدد األغراض، مالعب سوفتبول للبالغین والشباب 
• Starr Farm Park :مالعب ریاضیة متعددة األغراض 
• Roosevelt وShiffilliti Parkمالعب بیسبول/سوفتبول : 

 الحجوزات

للطلبات أو األسئلة. یتم إعطاء األولویة للحجوزات المیدانیة  7247-865 (802)یرجى االتصال بالرقم 
 .Burlingtonلألنشطة المرتبطة بالمدرسة والمتنزه في 

 التجھیزات

 حاویات القمامة/إعادة التدویر •
 مراحیض •

 القواعد واللوائح

 عاًما. 18الحد األدنى لسن استئجار ملعب ریاضي ھو  •
 یداع.قد تكون ھناك حاجة إلى بطاقة ائتمان/إ •
 ال یُسمح باستخدام المالعب الریاضیة أثناء الطقس الممطر. •
 ال یُسمح بطالء الخطوط، ووضع عالمات على األھداف، وتثبیت المسامیر، وما إلى ذلك. •
 ال یُسمح بمكبرات الصوت دون موافقة. •
 یجب استخدام المالعب الریاضیة ألغراض ترفیھیة فقط. •
 مشارًكا یتم تنظیمھا في الخالء تتطلب استئجار ملعب رسمي. 20أي مباراة أو لعبة بأكثر من  •

(قانون  Code of Ordinances of the City of Burlingtonیتم تعریف حجوزات المالعب الریاضیة في 
 Burlington Parks, Recreation and Waterfrontمراسیم مدینة برلنغتون)، وقواعد ولوائح 

Department  إدارة المتنزھات والترفیھ والواجھات المائیة في)
 .Code-http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal ،برلنغتون)

Miller Community & Recreation Center 
في مكان مناسب بجوار مدرسة ھانت المتوسطة ومدرسة سي بي سمیث االبتدائیة في  Miller Centerیقع 

 ویوفر مساحة لمجموعة متنوعة من األنشطة، بما في ذلك: Burlingtonالطرف الشمالي الجدید من 

قدم مربع في المدرسة الثانویة مع أرضیات  7000ملعب كرة سلة بحجم  - صالة األلعاب الریاضیة •
شخص، ولوحة نتائج إلكترونیة، وأطواق كرة سلة قابلة  70مدرجات متنقلة مع مقاعد لـ اصطناعیة، و

 للسحب، وحاجز لتقسیم صالة األلعاب الریاضیة وغرف خلع المالبس مع دورات میاه ودش وخزائن.

http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code


قدم مربع، وجھاز عرض علوي وشاشة،  1800مساحة متعددة االستخدامات تبلغ  - قاعة مجتمعیة •
شخًصا. تتضمن مطبًخا صغیًرا  120وطاوالت وكراٍس، ومقاعد تتسع لما یصل إلى  وصوت محیطي،

  للتحضیر ومساحة للطھي لمقدمي الطعام. 
مثالیة لحفالت أعیاد المیالد ومجموعات اللعب وكذلك االجتماعات الصغیرة، وتحتوي  - غرفة األطفال •

الت وكراٍس بحجم األطفال. توجد ھذه القاعة على مساحة للمغسلة وطاولة وألعاب ومكعبات وطاو
Fletcher Free Library  ال تتردد في استعارة كتاب عند  -"المكتبة الصغیرة" أیًضا في قاعة األطفال

 شخًصا. 25مقاعد تتسع لما یصل إلى   زیارتك!
ة األلعاب قدم مربع قبالة صال 1100تقع قاعة اللیاقة البدنیة التي تبلغ مساحتھا  - ستودیو اللیاقة البدنیة •

الریاضیة، وتتمیز بأرضیات خشبیة ومرایا حائط ونظام موسیقى وضوء طبیعي رائع، وتختلف سعتھا 
 حسب النشاط.

تقع أیًضا بجوار صالة األلعاب الریاضیة، وتوفر ھذه المساحة التي تسع فصالً دراسیًا  - قاعة الفن •
 شخًصا. 30مناضد ومغسلة وطاوالت وكراسي تتسع لما یصل إلى 

تقع قبالة الردھة مع مساحة ھادئة ومریحة یتم توفیرھا مجانًا للجمھور لالجتماعات،  - اعة المؤتمراتق •
 شخًصا، مجانًا 12وما إلى ذلك، ومقاعد تتسع لما یصل إلى 

سیتم إصدار فاتورة بالحجوزات التي تم إلغاؤھا  تخضع الحجوزات لسیاسة اإللغاء في خالل فترة أسبوعین. 
یوًما بالسعر الكامل ما لم یتم إعادة تأجیرھا لمستخدم آخر. یجب دفع رسوم اإلیجار بالكامل  14ن بإشعار أقل م

 على خالف ذلك. Millerفي وقت تحدید موعد الحجز، ما لم یتفق موظفو 

 .Miller Recreation Centerلحجز مساحة في  راسلنا عبر البرید اإللكتروني

Leddy Ice Arena 
تتوفر حلبات التزلج على الجلید لإلیجار لفعالیات التزلج. تتوفر لدینا أیًضا الصالة التي یمكن استخدامھا لفعالیات 

 مثل حفالت أعیاد المیالد التي تشمل استخدام الساحة ذات الحجم األولمبي.

 .Leddy Ice Arenaلحجز مساحة في  راسلنا عبر البرید اإللكتروني

The CORE ) "ذا كور"Center of Recreation & Education 
 "مركز الترفیھ والتعلیم")

 "مركز وان المجتمعي" ONE Community Centerفي 
 ONE، ویدیر الطابق الثاني من مركز  Old North Endفي  Allen Street 20في  BPRWیقع 

Community Center یوجد لدینا العدید من الفصول الدراسیة والغرف المجتمعیة وصالة األلعاب الریاضیة .
 لمزید من المعلومات. 7088-865 (802)المتاحة لإلیجار. یُرجى االتصال بالرقم 

Schmanska Barn 
حظیرة قابلة للتأجیر في على شكل وھي عبارة عن مساحة  Burlingtonفي  East Endمنطقة تقع في 

Schmanska Park ! المجتمعیة أو تجمعات التجمعات لحفالت الخاصة الصغیرة أو تنظیم اموقع مثالي لوھو
شخًصا في الربیع والصیف وأوائل  60لإلیجار على مدار السنة، بسعة  Schmanska Barnاألعمال. تتوفر 

الشتاء. یتطلب ھذا الموقع من جمیع المستأجرین فتح المكان وتنظیفھ وإغالقھ بأنفسھم. شخًصا في  30الخریف و

mailto:mcate@burlingtonvt.gov
mailto:eweafer@burlingtonvt.gov


ساعة من استئجارك  48إلى جانب تعلیمات الفتح في غضون تسلیمك اإلرشادات الخاصة بفتح القاعة سیتم 
ختام في یمكن تعبئتھ عبر اإلنترنت إجراء اإلغالق( ”Closing Procedure“یحمل اسم وھناك نموذج 

 صابھا بعد كل عملیة تأجیر.یتلف خلوھا من أي للتأكد من نظافتھا والقاعة سیتم فحص و. ك للقاعةاستخدام

 modaniel@burlingtonvt.gov لالستفسارات أو األسئلة المتعلقة باإلیجارات، یُرجى إرسال برید إلكتروني إلى

 زاتالتجھی

 حمام •
 كھرباء •
 طاوالت (بأحجام مختلفة) 10 •
 كرسیًا قابل للطي 30 •
 مساحة دافئة في فصل الشتاء •
 مستلزمات التنظیف •
 استخدام المنطقة العشبیة الموجودة أمام الحظیرة مباشرة •

  
 القواعد واللوائح

 .المبنىعاًما أو أكثر الستئجار  18یجب أن یكون عمرك  •
 واإلغالق/التنظیف.یجب اتباع إجراءات الفتح  •
 یجب دفع قیمة الحجز في وقت الحجز. •
 یتحمل المستأجر مسؤولیة أي ضرر یلحق بھ أثناء فترة الحجز. •

 

mailto:modaniel@burlingtonvt.gov
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