
  

 فبراير 25السبت 
 14:00إلى   11:00

Pleasant Park 
Public School   

 يوم المرح 
  

  

 هل يمكنك المساعدة؟ 
 نحن بحاجة إلى متطوعين 

 تشيلي كوك أوف 
 العام؟  اذه الحار  هل ستتوج بجائزة بليزانت بارك شيف 

نشاط ب قيامإذا كان بإمكانك توفير بعض الوقت لل
ما أو المساعدة في مطعم الوجبات الخفيفة أو  
اإلعداد أو التنظيف، 

 ييننممتن كونس 
مساعدتك. يرجى  ل

التسجيل على هذا الرابط:  
 تسجيل المتطوعين

 

 االنشطه 
 األلعاب والطعام والمرح

وجرب يدك )أو قدمك( في لعبة البيسبول  تعال 
لكرة القدم في الثلج ، أو سباقات التزحلق ، أو  
فسيفساء بذور الطيور ، أو رميات الهدف ، أو  

التوجيه أو اإلحماء مع بعض حركات الرقص مع 
Luv2Groove. 

وصفة فلفل حار   يكدل

الجميع يهتف؟ دائما  جعلت
 ةجديد  وصفات طهوت

ال تقدم  ألصدقائك؟ لماذا 
أفضل طبق لديك وتغتنم  

الفرصة لتتوج بطل الفلفل  
 ؟ الحار في مدرسة بليزانت بارك العامة

لفلفل الحار  طبخ لللدخول ، يرجى إعداد أفضل 
وإحضاره إلى األبواب األمامية في الساعة  

فبراير عندما يبدأ يوم   25 يوم  صباحا11

 المرح في وينتر وندرالند. 

ئمة بجميع  ات قاوجبيجب أن تتضمن ال
الموعد    .من فضلكمكسرات لال ل  .المكونات
 فبراير.  18النهائي 

مع  11:30سيتم التحكيم في الساعة 

اإلعالن عن الفائز ظهرا. سيتم بيع 
جميع الفلفل الحار في هذا الحدث لجمع  

األموال للفصل الدراسي في الهواء  
 الطلق.

  يمكن العثور على نموذج الدخول على:

 تشيلي شيف 

 

إذا كان لديك أي أسئلة يرجى االتصال 
 جين  Jenn ب:

jenn.vineham@gmail.com   

 التزلج
 على مسؤوليتك الخاصة

مفتوحة ، فال   Playfair Parkحلبة التزلج في 
تتردد في إحضار الزالجات الخاصة بك والقيام 

جزءا  بجولة.  هذا على مسؤوليتك الخاصة وليس 
من يوم المرح في وينتر وندرالند ولكنه نشاط  

 شتوي ممتع على أقل تقدير. يرجى تذكر خوذتك. 

 طعام
 غداءلل خيارات هناك 

غداء  لل لتناول طعام الغداء. تتوفر خيارات  تعال لألنشطة وابق
والوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والمزيد في مطعم  

 من فضلك. البنكية بالبطاقةبيع.  نقدا أو للالوجبات الخفيفة 

تشمل القائمة: هوت دوج ، تشيلي ، تشيلي دوجز ، قهوة ،  
 ، مشروبات باردة وحلويات. شاي ، شوكوالتة ساخنة

 

 

   

 تشيلي كوك أوف 
12:00 

سيتم اإلعالن عن الفائز في طهي الفلفل  
الحار ظهرا. يليه أكل الفلفل الحار. سيتم بيع 

في مطعم الوجبات   المطهوالفلفل الحار 
 ي.هتنالخفيفة الخاص بنا حتى ي

 v2Grooveقراءة
13:00 

تعال لإلحماء من خالل إظهار أفضل  
 Luv2Grooveراقصات  معحركاتك 
 مساء.  1الساعة 

  وسباقات يسبول كرة القدم الب
 التزحلق

11:30 ,12:30 ,13:30 

ستتناوب سباقات كرة القدم للبيسبول والتزحلق  
على مدار اليوم. سيتم تنسيق الفرق مع أولئك  

 الموجودين هناك في وقت البدء.
Si vous souhaitez des informations en français, veuillez contacter Hannah Walhad à hannahwalhad@gmail.com 
Hadii aad u baahantahay macluumaad afsoomaali ah fadlan kala xidhiidh Hannah. hannahwalhad@gmail.com 

https://signup.com/go/ZNKCcoD
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTavqyr4gwQfGiAbjtfW5HEVWXTXccJqSrKX8HtmiPT_vkcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTavqyr4gwQfGiAbjtfW5HEVWXTXccJqSrKX8HtmiPT_vkcg/viewform?usp=sf_link
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