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اض الزراعية
مكان األر ي
فال .موقع الحديقة هو عىل الزاوية بي
اض الزراعية  ،ستكون حديقة مجتمعية فريدة يف كريسنت ي
عندما يكتمل مكان األر ي
الت تحتاجها
شارع "بيليا و تايلور"  ،سيكون هناك  42قطعة أرض يف الهواء الطلق ًوبيت كبي للزراعة المحمية وجميع األدوات ي
ي
لزراعة الخضار طوال الصيف .ستعقد ورش العمل التعليمية بانتظام أيضا  ،لمساعدة الحاضين عىل الحصول عىل منتجات
ناجحة طوال الموسم.
ً
واالجتماع يف نيو برونزويك  ،و دائرة التعليم والتدريب والعمل بعد
شكرا لمؤسسة المجتمع ومؤسسة اإلدماج االقتصادي
ي
مان عىل الدعم المقدم لتمويل مكان الزراعة .الشكر لمدينة سانت جون  ،قسم التنمية
الدراسة الثانوية ،وصندوق البيئة االستئ ي
ً
ر
ر
االجتماعية  ،بنك الطعام يف منطقة النورث عىل شاكتهما  ،وللمتطوعي الذين جعلوا هذا المشوع ممكنا.
البستان
نموذج تسجيل
ي
كالتال:
ه
ي
طريقة الحصول عىل قطعة أرض يف مكان الزراعة ي
فال
 .1يجب عىل الفرد ملء نموذج الطلب الخاص بنا بحلول  31أبريل/نيسان من كل عام وتقديمه إل مركز موارد كريسنت ي
ون ( ، )cvrc.thegrowingplace@gmail.comأو شخصيا.
عي ر
(المبت األزرق)  130 ،شارع ماكالرين  ،ر
الييد اإللكي ي
البستان من قبل لجنة الحديقة لضمان التنوع يف الحديقة .الهدف هو الحصول عىل مزي ج من السكان.
 .2سيتم منح موافقة
ي
 .3سيتم االحتفاظ بقائمة انتظار.
اض  ،سيتم إخطار الموجودين يف قائمة االنتظار .ستتاح فرصة أخرى للتقدم بطلب للحصول
 .4مع توفر المزيد من قطع األر ي
عىل قطعة أرض عندما تصبح قطع البيوت البالستيكية متوفرة.
ستان.
التطوع يف صيانة الحدائق وتشغيلها من متطلبات المشاركة كب
يعتي العمل
 .5ر
ي
ي
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اض الزراعية
نموذج طلب األر ي
كرس متحرك 
تحتاج قطعة أرض يمكن الوصول إليها عىل
ي

اض الخارجية ( 15دوالر لكل قطعة أرض) 
األر ي

_________________________ :التاري خ _______________________________________ :اسم المزارع (المشيك)
______________________________________________________  :رشيك  /رشكاء الحدائق  ،وأفراد األشة
البستان
البستان _____________________________ :تلفون
_____________________________ :تلفون رشيك
ي
ي
___________________________ :بريد اإللكيون ر
ون
للشيك__________________________ :بريد
البستان اإللكي ي
ي
ي
البستان
_____________________________________________________________________ :عنوان
ي
_______________________________________________________________________ :عنوان ر
الشيك
________ )تحت  12سنة(األطفال ______ ) (13-17الشباب____) (18+عدد األشخاص الذين يستخدمون قطعة األرض
يرج االشياك يف واحدة عىل األقل من وظائف  /مهام الحدائق المدرجة أدناه:
ر
المساعدة يف تسهيل 
إخراج القمامة ومواد 
األحداث و ورش العمل
إعادة التدوير والسماد
يف الحديقة
العضوي
تقديم المشورة 
الخية
للبستانيي
عديم ر
ي

اساعد يف الحفاظ عىل 
المناطق المشيكة
اساعد يف الحفاظ عىل 
حدائق بنك الطعام
جز "قص" العشب 

والت يمكن أن تكون مفيدة للحديقة؟__________________________________
الت لديك ي
ه المهارات ي
ما ي
ون مع المسؤولي عن
ون :يطلب من جميع البستانيي مشاركة رقم هاتفهم وعنوان ر
الهاتف ر
الييد اإللكي ي
والييد اإللكي ي
الحديقة.
بستان وأعيم االليام بجميع قواعد الحديقة .أنا أفهم أن
أنت قد قرأت وفهمت إرشادات ال
ي
بالتوقيع أدناه  ،أوافق عىل ي
.
ومالك األرض
أفعال لذلك أوافق عىل تحميل مجموعة الحديقة
مجموعة الحدائق أو أصحاب األرض ليسوا مسؤولي عن
ي
ي
ضيوف.
بواسطة
أو
بىل
ق
من
الحديقة
باستخدام
يتعلق
أي ضر أو مسؤولية أو ضر أو مطالبة تحدث فيما
ي
ِ ي

_________________________التاري خ
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