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 المنزل وضعت دنفر إرشادات بشأن استخدام الحدائق العامة خالل مدة اإلقامة في 

ك بعض  مع اقتراب عطلة نهاية األسبوع، نود تذكريكم بأن معظم حدائق دنفر ال تزال مفتوحة لالستخدام، وذلك لدعم صحة ورفاهية السكان ولكن هنا - دنفر  

 اإلرشادات والقيود الجديدة. 

ة والنبيذ والشمبانيا في الحدائق العامة وغيرها من األماكن العامة  أصدرت إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية تعليمات مؤقتة بحظر حمل واستهالك البير
الغرض من تلك التعليمات هو دعم وتعزيز البقاء و. 2020يوليو  23أبريل حتى  24التي تديرها اإلدارة. وسيتم العمل بتلك التعليمات بدايةً من يوم الجمعة 

حظر حمل واستهالك   مثل القيود األخرى، وهناك بعض ألماكن العامة المفتوحة أثناء الطوارئ.  في المنزل وإرشادات التباعد االجتماعي وضمان سالمة ا
 ول في الحدائق واألماكن العامة األخرى. بموجب قواعد المدينة الخاصة بالكح تظل تلك القيود ُمطبقة المشروبات الروحية أو الخمور الثقيلة، و

 (: 19ظورة في حدائق دنفر للحماية من انتقال الفيروس التاجي )كوفيد يجب أن يعلم مستخدمو الحدائق األشياء المح  

 ممنوع استخدام الكحول )بما في ذلك البيرة والنبيذ والشمبانيا(  •

 ال تقم بزيارة الحدائق، إذا كنت مريًضا  •

 أقدام على األقل في جميع األوقات  6عن اآلخرين حوالي ابتعد   •

 مجموعات حظر التجمع أو التحرك في  •

 الرياضة واألنشطة الجماعية محظورة   •

 حظر مشاركة األدوات )على سبيل المثال: الفريسبيز وكرات القدم وما إلى ذلك(.  •

 قم بأخذ معقم اليدين / المطهر معك   •

 قم بربط كلبك لمنع التلوث المتبادل العرضي مع اآلخرين •

 مساءً  11صباًحا حتى   5تُفتح الحدائق من الساعة   •

  فر في مراقبة وتطبيق التباعد الجسدي في الحدائق. إذا كان من الضروري زيارة الحدائق، من فضلك قم بزيارة األقرب إليك. يعيش تسعون في ستستمر دن 

  دقائق سيًرا على األقدام من الحديقة. ابحث عن الحديقة األقرب إليك لمعرفة مكانها من خالل موقع:  10المئة من سكان دنفر على بعد 

 .https://denvergov.org/maps/map/parks   إذا كنت بحاجة إلى تطبيق التباعد الجسدي في الحديقة المحلية التي تذهب إليها، فيرجى االتصال

 . 311برقم 

  (، ابق في المنزل باستثناء 19فيد  انتقال الفيروس التاجي )كوستستمر دنفر في تحديث تغييرات في قواعد الحديقة لضمان االمتثال للتباعد الجسدي. تذكر، إليقاف  

 القيام بجميع األنشطة األساسية وقم بتطبيق جميع أوامر الصحة العامة. 

يهية. يوفر موقع  ان الترفعلى الرغم من إغالق مراكز الترفيه حاليًا، إال أن إدارة الحدائق العامة ومرافق الترفيه بدنفر توفر موارد إضافية لسد احتياجات السك

Denver Parks and Recreation @ Home   الذي تم إطالقه مؤخًرا برمجة مجانية عبر اإلنترنت مزودة بخيارات متنوعة لجميع األعمار والقدرات

 لالستمتاع.

لتظل عقولهم وأجسام نشطة.  ، يوجه المدرب المشاركين من خالل التدريبات واألنشطة  Denver Parks and Recreation @ Homeموقع  كجزء من عمل  

يوتيوب الخاصة بإدارة الحدائق العامة والمرافق  ستجرام وان الفيس بوك وتتوفر دروس اللياقة البدنية واأللعاب والمشاريع الفنية والمزيد من ذلك على صفحات 

وعلى   عبر اإلنترنت  لى البرنامج الكامل الخاصة باألنشطة (. يمكنك العثور عZoomالترفيهية بدنفر، باإلضافة إلى المحاضرات التفاعلية على برنامج زوم )

  )متاح على األيفون فقط(.  Denver Parks and Recreationتطبيق 
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