انجمن تندرستی نورت شور بودجه ی خود
را چگونه تأمین می کند؟

هدف انجمن تندرستی نورت شور ،انگیزه بخشیدن و
ارائه ی کمک به سالمندان برای حفظ سالمتی از
طریق فعال ماندن و زندگی مستقل است.

سالمندان

هشت برنامه ی حضوری
نرمش مالیم
ایستاده بر روی دو پا و نشسته روی صندلی

بودجه ی انجمن تندرستی نورت شور از طرق
مختلف تامین می شود:
شر کت کننده های برنامه ها،
VCH
PARC
District of North Vancouver
City of North Vancouver
District of West Vancouver
NS Community Foundation
WV Community Foundation,
Service Clubs, Societies and
Community Centres

چک کردن فشار خون
و مربیگری سالمت

مراکز اجتماعی ،مرکز سیلور هاربر ،مرکز کیوانیز
لین مانور ،و وست ونکوور بدون دریافت هیج وجهی
اجازه استفاده از امکانات خود را به برنامه می دهند.

ماساژ
شانه ،دست و پا

چگونه به این برنامه بپیوندم؟

مشاوره تغذیه و وزن
مشاوره دارویی
اطالع رسانی و ارجا
جلسات آموزشی

کافی است پانزده دقیقه قبل از شروع برنامه در مرکز
مورد نظر خود حاضر شوید .از شما به گرمی
استقبال خواهد شد.
به تماس ها و ایمیل ها در سریع ترین زمان ممکن
پاسخ داده خواهد شد.
بروشور اسپانسر شده توسط:

رویداد های اجتماعی
 انجمن تندرستی نورت شور یک برنامه
ی مبتنی بر جامعه و غیر انتفاعی است
که در حال حاضر در سی سالگی خود
به سر می برد.
 شرکت در برنامه ها رایگان می باشد.

چطور می توانم به
انجمن تندرستی نورت شور کمک
کنم؟
داوطلب شوید:




ما به افرادی دارای تخصص های بهداشتی
برای گرفتن فشار خون و ارائه ی مشاوره
ی دارویی وتغذیه ای نیاز داریم.
ما به افرادی که برای ماساژ آموزش دیده
اند و یا تمایل دارند که این آموزش را فرا
بگیرند نیاز داریم.
ما به افرادی که تمایل دارند در نام نویسی
شرکت کننده ها و در برگزاری رویداد های
آموزشی و اجتماعی کمک کنند نیاز داریم.

مک های مالی:
کمک های مالی خود را به این آدرس بفرستید:
North Shore Keep Well Society
600 West Queens Road
North Vancouver, BC V7N 2L3
برای مبالغ برابر  10دالر و بیشتر ،رسید
مالیاتی رسمی صادر خواهد شد.
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شماره ثبت ساز مان خیریه:
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#0899336-09

زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ژوﺋﻦ NORTH SHORE KEEP WELL SOCIETY -
ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎن ﭘﺮﯾﺶ

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان وﺳﺖ
وﻧﮑﻮور

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﯿﻠﻮر
ﻫﺎرﺑﺮ

ﻣﺮﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎرک ﮔﯿﺖ

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮرت ﺷﻮر ﻧﯿﺒﺮ ﻫﻮد
ﻫﺎوس

1360 E 24th st.
North Van. V7J 1R5
ﻧﺮﻣﺶ ﻣﻼﯾﻢ 9:30 - 10:30
10:30 - 11:30
ﻣﺎﺳﺎژ/ﻓﺸﺎرﺧﻮن/ﮔﭗ دور ﻫﻤﯽ
آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ی ﻫﺮ ﻣﺎه
ﮐﯿﮏ ﻣﺎﻓﯿﻦ ،ﻗﻬﻮه و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

695 – 21st St.
West Van. V7V 4A7
ﻧﺮﻣﺶ ﻣﻼﯾﻢ 9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
ﻣﺎﺳﺎژ/ﻓﺸﺎرﺧﻮن/ﮔﭗ دور ﻫﻤﯽ
ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻗﻬﻮه و ﻧﻬﺎر در ﮐﺎﻓﻪ
ﺗﺮﯾﺎ

144 East 22nd St.
North Van. V7L 4L5
ﻧﺮﻣﺶ ﻣﻼﯾﻢ 9:30 - 10:3
10:30 - 11:30
ﻣﺎﺳﺎژ/ﻓﺸﺎرﺧﻮن/ﮔﭗ دور ﻫﻤﯽ
ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻬﻮه و اﺳﻨﮏ
آﺧﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

3625 Banff Court
North Van. V7H 2Z8
ﻧﺮﻣﺶ ﻣﻼﯾﻢ 9:30 10:30
10:30 - 11:30
ﻣﺎﺳﺎژ/ﻓﺸﺎرﺧﻮن/ﮔﭗ دور ﻫﻤﯽ
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ی ﻫﺮﻣﺎه
ﮐﯿﮏ ﻣﺎﻓﯿﻦ ،ﻗﻬﻮه و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

225 East 2nd Street
North Van. V7L 1C4
ﻧﺮﻣﺶ ﻣﻼﯾﻢ 9:30 - 10:30
10:30 - 12:00
ﻣﺎﺳﺎژ/ﻓﺸﺎرﺧﻮن/ﮔﭗ دور ﻫﻤﯽ
آﺧﺮﯾﻦ دوﺷﻨﺒﻪ ی ﻫﺮ ﻣﺎه
ﮐﯿﮏ ﻣﺎﻓﯿﻦ ،ﻗﻬﻮه و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ﻣﺮﮐﺰ وﺳﺖ وﻧﮑﻮور ﮐﯿﻮاﻧﯿﺰ

ﻣﺮﮐﺰ ورزﺷﯽ دﻟﺒﺮوک

The great Hall
Cypress Bulding
999 21st street
West Van. V7V 0B5

Arbutus Room
851 West Queens
Road
North Van. V7N 4E3

ﻧﺮﻣﺶ ﻣﻼﯾﻢ 11:00 - 12:00

ﻧﺮﻣﺶ ﻣﻼﯾﻢ 11:00 - 12:00
12:00 - 1:00
ﻣﺎﺳﺎژ/ﻓﺸﺎرﺧﻮن/ﮔﭗ دور ﻫﻤﯽ
آﺧﺮﯾﻦ دوﺷﻨﺒﻪ ی ﻫﺮ ﻣﺎه
ﮐﯿﮏ ﻣﺎﻓﯿﻦ و ﻗﻬﻮه

● ﻧﺮﻣﺶ ﻣﻼﯾﻢ :ﮐﺸﺶ ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎدل ،اﯾﺴﺘﺎده و ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﻻی و آﮔﻮﺳﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
● ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﻪ و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد :ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﺳﺎژ دﺳﺖ ،ﻣﺎﺳﺎژ ﭘﺎ ،ﭼﮏ ﮐﺮدن وزن،
ﻣﺸﺎوره ی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و داروﯾﯽ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ارﺟﺎ.
● ﺳﺨﻨﺮان ﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎن و روﯾﺪاد ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻠﻔﻦ) 604-988-7115 :داﺧﻠﯽ (27
ﻓﮑﺲ604-988-7105 :

اﯾﻤﯿﻞkeepwellsociety@telus.net :
وﺑﺴﺎﯾﺖwww.keepwellsociety.ca :

