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 Newcastle's Best Summer Ever 2021 

(أفضل صيف يف نيوكاسل عىل االطالق ٢٠٢١) 

                                         یسعد مجلس بلدیة نیوكاسل 

 StreetGames بالمشاركة مع                                            
                                               بأن تعلن رجوع فعالیات 

Newcastle's Best                                                     

 Summer Ever                                                      

                                                  لسنة 2021 بالعمل مع أكثر 

                                                  من 60 مقدمي مشاریع 
                                                  مجتمعیة ومدارس في 

                                                 نیوكاسل، سنقدم مجموعة من 
                                                النشاطات المرحة والمجانیة 
                                              والمأكوالت المغذیة والبرامج 

                                           المدرسیة لألطفال بعمر التمدرس 
                                       وصغار السن.

نحن نرید أن نضمن بأن یقضي األطفال وصغار السن في نیوكاسل صیفا 
سعیدا وممتعا. ستجد في ھذا الكتیب قائمة بشركائنا ممن یوفرون 

النشاطات الریاضیة والفنیة والثقافیة مجانا. بالتوازي مع قوانین كوفید، 
فإنھ یجب الحجز للقیام ببعض النشاطات، وعلیھ قم باالتصال بتلك 

المشاریع التي تود حضورھا.

یرجى العلم بأن محتوى ھذا الكتیب صحیح خالل وقت نسخھ. قد تكون 
ھناك فرص أكثر متوفرة وقوانین كوفید قد تغیر بعضا من العروض، ُ

وعلیھ وللحصول على أحدث المعلومات، یرجى زیارة صفحة الفایسبوك 
الخاصة ب Newcastle's Best Summer Ever على 

https://www.facebook.com/newcastlesBestSummerEver
نتمنى أن یكون صیفك ممتعا ومرحا.

قالت المستشارة بوال ھولند  وھي عضوة في مجلس بلدیة نیوكاسل للتعلیم 
والمھارات:

"منذ سنة 2019، ونحن نعمل مع StreetGames وشركائھم في 
المدینة لتقدیم نشاطات عطلة ومأكوالت لألطفال في نیوكاسل.

"لقد وصل ھذا البرنامج لألالف من األطفال لمساعدتھم على المشاركة 
والحیویة والطعامھم خالل مدة العطلة المدرسیة، ونحن سعدوون لإلعالن 

برجوع Newcastle Best Summer Ever ھذه السنة.

"كما كان الحال السنة الماضیة، فإن الفعالیات قد تبدو مختلفة عن المرة 
األولى في سنة 2019 بسبب الوباء الحالي المتواصل لكننا سنقدم مرة 

أخرى فعالیات ونشاطات لصغار السن عبر المدینة.

"أنا أشجع كل األباء واألمھات والرعاة على القاء نظرة على مایعرض 
Newcastle's Best  علیھم وعلى زیارة صفحة فایسبوك الخاصة

Summer Ever لإلطالع على كل ماھو جدید."



دليل للمشاريع الخاصة 
 NBSE 2021ب

                                   إن شركائنا من مقدمي المشاریع یعملون 
                               بجد من أجل تقدیم مجموعة من النشاطات 

                        الصیفیة والمأكوالت المغذیة لصغار السن في 
نیوكاسل من أجل جعل ھذا الصیف ھو أحسن صیف في نیوكاسل على 

االطالق!

نحن نقدم لك ھنا قائمة تحتوي على تفاصیل االتصال بمقدمي المشاریع. 
یرجى االتصال بمقدمي المشاریع من أجل التعرف أكثر على مایعرضونھ 

وعلى النشاطات التي تحتاج للحجز المسبق.

سیتم القیام بالنشاطات في مواقع عدیدة تتضمن  غرب وشمال وشرق 
نیوكاسل وسیتم اضافة المزید. قم بتتبع صفحة الفایسبوك الخاصة ب 
Newcastle's Best Summer Ever لالطالع على أیة نشاطات 

اضافیة معروضة.

كوفید-المحافظة على سالمتنا
"نحن سعیدون بروجوع النشاطات التي توقفت بسبب الوباء، لكننا النزال 

مسؤولین عن المحافظة على السالمة وعلى التقلیل من انتشار الوباء.

إن مقدمي المشاریع من شركائنا سیلتزمون بمتطلبات كوفید عند تقدیم 
الفعالیات. بینما یتم التخفیف من قیود كوفید، فمن المھم جدا بأن نواصل 

في اتباع تعلیمات غسل الیدین وتغطیة الوجھ والمباعدة و الھواء المنعش. 
یجب علیك /على طفلك وكل أفراد العائلة االنعزال اذا جاءت نتیجة اختبار 
PCR ایجابیة. تأكد بأنك تنعزل وتقوم بالحجز إلختبار PCR اذا ظھرت 
لدیك أعراض كوفید حتى لوكانت خفیفة. كما ینصح بأن یقوم كل شخص 

.PCRكان بالقرب منك بالحجز للقیام بإختبار

إذا كنت تحس بأنك لست بحالة جیدة، یرجى عدم الحضور الى الفعالیات. 
حتى بدون ظھور ھذه األعراض علیك فإنھ یجب علیك القیام باختبارات 
التدفق الجانبي Flow Lateral Device Tests ، مرتین في األسبوع 

كلما أمكن من أجل تجنب نشر الفیروس بدون علمك.

إذا كنت تحتاج للدعم من أجل االنعزال فإن فریق مجلس بلدیة نیوكاسل 
Newcastle City Council's Welfare and  للرفاه والصحة

Wellbeing Team قد یتمكن من مساعدتك. یرجى زیارة 
 www.newcastle.gov.uk/welfare أو االتصال ب 

08001707001(٨ صباحا-٨ مساءا االثنین الى الجمعة، ٩ صباحا-٣ 
بعد الظھر أیام السبت) من أجل الحصول على الدعم الذي تحتاجھ.

إن كل األشخاص البالغین الذین یتعدى سنھم ١٨ سنة یحق لھم الحصول 
على لقاح كوفید، ھناك مواقع في المدینة یمكنك فیھا الحصول على اللقاح 

اما عن طریق حجز موعد أو زیارة خدمة تقدم اللقاح بدون مواعید. 
 https://www.newcastle.gov.uk/covidvaccine یرجى زیارة

للحصول على المزید من المعلومات.



غرب نيوكاسل
North East Youth For Christ
 james@balletlorent.com البرید االلكتروني

اتصل ب2709707 0191 

Centre West
kate.codling@hattrickproject.org البرید االلكتروني 

اتصل ب07966063768 

Inspire Youth Tyne & Wear
 البرید االلكتروني 

michelle.mitchell@inspireyouthtw.org 
اتصل ب07886327369 

Dance City via Inspire Youth 
 pam.gill@inspireyouthtw.org البرید االلكتروني

اتصل ب07886327369 
 

Northbourne Youth Initiative 
rachel.martin@northbourneyi.org البرید االلكتروني

اتصل ب 01912723384 

JJ Sports Coaching
 jjsportscoaching1@gmail.com البرید االلكتروني 

اتصل ب07740339215 

NE Youth
 gemma@neyouth.org.ukالبرید االلكتروني 

 

The Mercy Project 
البرید االلكتروني 

Jeremy.cain@themercyhub.org.uk 
اتصل ب07904881430 

 The Nunsmoor Centreمركز
البرید االلكتروني 

 katyshipman.nct@outlook.com

Elite Sport 
البرید االلكتروني 

dadonnelly-elitepew@outlook.com 
اتصل ب07557393424 

St Johns 
البرید االلكتروني  

Marie.Bartley@stjohns.newcastle.sch.uk 
اتصل ب01912735293 

North East Wilds 
 hello@northeastwilds.org البرید االلكتروني

اتصل ب07713642169 

Hat-Trick 
البرید االلكتروني 

Lewis.Ritchie@hattrickproject.org
 Annemarie.Roberts@hattrickproject.org 

اتصل ب07800714333 / 07984409583

Circus Central 
 sarah@circuscentral.co.uk البرید االلكتروني

اتصل ب07738089921  

 West End Women and Girls مركز
Centre

البرید االلكتروني 
info@westendwomenandgirls.co.uk 

اتصل ب01912734942 

غرب نيوكاسل 
Healthworks 

Nunsmoor,  معHealthworks  لقد عملت
Pendower  و شركاء  مشروع Bridgewater

Good Neighbourhood من أجل تقدیم 
نشاطات في الناحیة الغربیة لمدینة نیوكاسل.

إن محطات العمل قد تم تثبیتھا في الخارج- ستة 
مطابخ مجھزة بكل المعدات الضروریة لكل محطة 
عمل، وفقا الرشادات الحكومة الحالیة بخصوص 

التباعد االجتماعي ومعاییر الوجبات المدرسیة عند 
تقدیم الطعام.

                            في كل حصة سیتعلم األطفال بخصوص أھمیة غسل 
                              الیدین عن طریق استعمال Glitter bug-جھاز 

                                غسل یدین یري لألطفال كیف تنتشر الجراثیم اذا 
                                  لم یتم غسل الیدین بشكل صحیح. تقدم معلومات 

                                   أساسیة بخصوص دلیل األكل الصحي وحصص 
                                   طبخ عملیة- قام األطفال بإعداد غدائھم. كما 

                                   تلقى األطفال معلومات یأخذونھا للمنزل 
                                  لیتقاسموھا مع عائالتھم مع كتاب نشاطات خاص 

                                 بعید الفصح وكتب قراءة منحتھا األمانة الوطنیة 
National Literacy Trust للقراءة                               

                     كانت الحصص مبنیة على تعلیم مسبق وحصص عملیة تم 
تقدیمھا كجزء من عمل المركز العائلي المجتمعي للناحیة الغربیة/ 

.West Community Family Hub                      

                            'نحن نخطط لعطل الصیف مع شركائنا من أجل تقدیم 
"NBSE 2021                               



تقدم Inspire Youth مجموعة من النشاطات عبر نیوكاسل لمجموعة من 
الفئات العمریة من األطفال والشباب. بإستخدام العاملین ذووا الخبرة والمعرفة 

المحلیة، فلقد تمكنوا من تقدیم حصص بنشاطات لكل الیوم وألعاب في الشوارع 
وتسلیمات منزلیة.

في شمال نیوكاسل ھم یقدمون برنامجا منفصال مستھدفا  في منطقة 
Newbiggin Hall. عبر خمسة مواقع لمدة ٧ أسابیع، تمكنوا من تقدیم 

نشاطات ومأكوالت لألطفال وصغار السن في كل موقع. من خالل ھذه المواقع 
اشتركوا مع شركاء مثل British Cycling و Dance City من أجل تقدیم 

نشاطات جسدیة متنوعة لألطفال وصغار السن من المشاركین.

بین تقدیم الفعالیات في الموقع والعمل المنفصل مع الشباب، فقد كان ھناك 
برنامج دعم كبیر لألطفال وصغار السن وعائالتھم ممن لم یحسوا باألمان من 
                     أجل المشاركة في النشاطات التي تجري في عین المكان. 

                            وعلیھ فلقد قام العاملون في Inspire Youth بتقدیم 
                                تسلیمات منتظمة للطعام وحزم النشاطات مع الدعم 
                                  العائلي وخدمات التدریب من أجل التأكد من أن 

                                    عائلتك التفوت أیة فرصة.

                                      إن إحدى أھم میزاتInspire Youth  ھي 
                                       تعاونھم مع Dance City. فلقد لوحظ بأن 

                                      العمل مع  Dance City قد أحدث تأثیرا 
                                      كبیرا على تقدیم النشاطات الصیفیة. فلقد قدم 

                                     مھارات ونشاطات جدیدة. وقدره األباء 
                                   واألمھات الذین واجھوا صعوبات في تنشیط 

                                  أطفالھم.

ش�ل نيوكاسل  Inspire Youth -ش�ل نيوكاسل
Projects for Change 

 Kelly@projects4change.org البرید االلكتروني
اتصل ب07946314037 

Centre West
 kate.codling@hattrickproject.org البرید االلكتروني 

اتصل ب07966063768 

Inspire Youth Tyne & Wear 
 michelle.mitchell البرید االلكتروني

@inspireyouthtw.org 
اتصل ب07886327369  

Dance City via Inspire Youth 
 pam.gill@inspireyouthtw.org البرید االلكتروني

اتصل ب07886327369 

Denton Youth & Community 
Project Limited 

 sara.hardeland@hotmail.co.uk البرید االلكتروني
اتصل ب7566 264 0191 

NE Youth 
 gemma@neyouth.org.uk البرید االلكتروني

Control Move & Fitness 
البرید االلكتروني  

Info.controlandmove@gmail.com 
اتصل ب07740170132 

FAR 
 farcentre@btconnect.com البرید االلكتروني

اتصل ب 01912749264 / 07392755866

North East Dance 
 dolly@northeastdance.com البرید االلكتروني

chris@northeastdance.com 
رقم الھاتف07967002039 

North East Wilds
hello@northeastwilds.org  البرید االلكتروني

اتصل ب07713642169 

Hat-Trick 
البرید االلكتروني 

michelle.monk@hattrickproject.org 
اتصل ب07986980930 

Children Foundation
 sean.soulsby@nhs.net البرید االلكتروني 

اتصل ب01912820897 

Kenton Park Community 
Association 

البرید االلكتروني 
bobbyrichardson800@hotmail.com

Newcastle Community Asset Trust and 



إن Edge North East ھي منظمة شبابیة تنشط في نیوكاسل وھي تركز 
على تجنیب الشباب أن یقعوا ضحایا للمجرمین والعنف الشدید بین الشباب. 

Newcastle's Best  بصفتھا واحدة من ٧٠ منظمة محلیة التي شاركت في
Summer Ever، فلقد حققوا الكثیر من النجاح في التفاعل مع الشباب عن 

طریق استودیو الموسیقى المتنقل، بحیث أنھم یقدمون نشاطات عبر الناحیة 
الشرقیة لنیوكاسل. بدأ االستودیو كشاحنة شباب متنقلة تم منحھا مجانا، لكن 

ومن خالل المناقشات مع الشباب خالل فترة الحجر الصحي، فلقد اكتشف فریق 
ایدج بأن الكثیر منھم كانوا شغوفین بالموسیقى وألن استودیوھات التسجیل 

والنوادي اللیلیة مغلقة  فإن األماكن االعتیادیة التي یرفھون بھا عن أنفسھم  
كانت مغلقة. بإستعمال الموارد المالیة التي تم الحصول علیھا من وحدة التقلیل 
من العنف، فلقد حولوا الشاحنة الى استودیو متنقل یحتوي على أالت موسیقیة 
وعلى معدات تسجیل وشغلوا منتجي موسیقى اثنین (واحد كبیر السن واألخر 

شاب) من أجل مساعدة الشباب على تعلم وخلق وتطویر مھاراتھم. تمت دعوة 
                 الشباب من أجل المساعدة على تزیین الھیكل الخارجي للشاحنة.

:the Edge إقتباس: قالت كولیت وھي فرد من فریق                           

                               "إن استودیو الموسیقى قد تم اكمل شھره األول للتو 
                                ولقد حصلنا على مشاركة الكثیر من الشباب. ھم 
                                 یحبون خلق الموسیقى و االستماع الیھا ومعرفة 

                                بأنھ یوجد مكان یذھبون الیھ ویحسون باألمان فیھ  
                               ھو أمر مفید جدا. إن الثقة التي قام ببناءھا ھذا 
                              المشروع قد أعطتنا الفرصة من أجل تقدیم دعم 
                           حقیقي للشباب الذین قد الیجدون مكانا أخر یذھبون 

                       الیھ. أربعة منھم قد قدموا طلبا لإللتحاق بالجامعة، واحد 
منھم طلب مساعدة إلیجاد محامي، إثنان منھم طلبوا مساعدة إلیجاد استشارة 
نفسیة. نحن سعیدون بالطریقة التي یقوم فیھا الشباب بالترفیھ عن نفسھم ومن 

الجمیل جدا رؤیتھم وھم یكتشفون موھبتھم."

رشق نيوكاسل Edge North East -ش�ل نيوكاسل
Blowin' A Hooley Theatre

 hooleytheatre@gmail.com  البرید االلكتروني
اتصل ب 07584109723  

Children Foundation 
 sean.soulsby@nhs.net البرید االلكتروني

اتصل ب 01912820897  

North East Dance
 dolly@northeastdance.com البرید االلكتروني

chris@northeastdance.com 
اتصل ب07967002039  

North East Wilds 
 hello@northeastwilds.org البرید االلكتروني

اتصل ب 07713642169  

MINE Youth 
  thisisachoicebyker@gmail.comالبرید االلكتروني

ACANE 
 acane2003@hotmail.com  البرید االلكتروني

اتصل ب01912658110  

Heaton Community Centre 
 heatoncc@hotmail.co.uk  البرید االلكتروني

اتصل ب01912766712 

Word of Faith Church East 
Newcastle Booster Club 

البرید االلكتروني 
newcastleboosterclub@yahoo.com 

اتصل ب07401000323

Stepney Banks
البرید االلكتروني  

steven.irvineduffy@stepneybank.co.uk 
اتصل 01912615544 

Hat-Trick 
البرید االلكتروني  

jordon.candlish@hattrickproject.org 
اتصل ب07581190233  

St. Anthony's Youth Education 
and Support

 j.grieveson@bostey.org.uk  البرید االلكتروني
اتصل ب 01912347844  

YMCA 
البرید االلكتروني  

Caitlin.hunter@ymcanewcastle.com 
اتصل ب 01912653132  



                                      إنطلق في األدغال ھذا الصیف. إحزم أمتعتك فنحن 
! Wilderville متجھون الى                                      

                                      ھي مكان جید لكن ھناك العدید من األشیاء التي یمكن 
                                       ل Wild World Heroes القیام بھا من أجل أن 

                                       یحسنوا من بلدتھم ویجعلوھا مكانا أفضل للناس 
                                       والحیوانات.

                                       اشتراك مع WWF لسنة ٢٠٢١، فإن موضوع ھذه 
                                       السنة سیلھم األطفال من أجل أن یكتشفوا طرقا 

یمكنھم من خاللھا حمایة كوكبنا. قم بااللتحاق بأبطال Wild World Heroes لتحدي 
القراءة للصیف/Summer Reading Challenge  ولمعرفة كیف یمكنك احداث 

تغییر على محیطك.

https://bit.ly/wild-world-heroes-youtube شاھد اعالن الفیدیو على
ھناك مجموعة من شركائنا ممن یدعمون التحدي ھذه السنة. تتعاون SKY VIP مع 

The Reading Agency من أجل عرض فرصة للزبائن المھمین لكي یربحو 
نسخة من Shark Seas یقدمھا مقدم قناة سكاي وسفیر تحدي القراءة في الصیف/ 

Summer Reading Challenge ، ستیف باكشال.

ھنا في مكتبات نیوكاسل، نحن مستعدون لكي نمرح كل الصیف بكتب جدیدة ومغامرات 
ونحن نتطلع لكي تنضم الینا. سجل لكي تستلم رزمة التحدي للقراءة في الصیف ولكي 

تجني الحوافز منھا.

سیكون ھناك الكثیر من المرح !بمافي ذلك فعالیات Wild Wednesday على 
االنترنت وfun fact Fridays وcrafternoons والمزید أكثر.

اكتشف كیف یمكنك المشاركة عن طریق زیارة موقع 
www.newcastle.cog.uk/libraries

أو زر أي من مكاتب نیوكاسل للمشاركة في التحدي !

تلھم بنات نیوكاسل والشابات لكي یشاركن ھذا الصیف. اسمع ما قالھ بعض من 
المشاركین السابقین:

"االنضمام مع صدیقات من البنات من أجل المشاركة في النشاطات، قد جعل صیفي 
ممتعا ومشوقا!"- سارة، عمرھا 16 سنة

NEWCASTLE'S Best Summer  أنتظر بفارغ الصبر المشاركة في"
 Ever مرة ثانیة ھذه السنة!"- مال، عمرھا 11 سنة

"لقد أحببت ذوق الطعام المقدم والكثیر من النشاطات المعروضة خاصة الرقص 
والفنون وكرة الشبكة"-فرح، عمرھا 14 

اجمعي فرقك من البنات وانضمي الینا لكي نمرح، اتبعینا وأبقي مطلعة على كل 
ماھوجدید فیما یخص نشاطات البنات فقط عن طریق صفحة الفایسبوك الخاصة ب  !

Newcastle's Best Summer Ever

عروض مكتبات نيوكاسل- 
World Wild Heroes

NBSE 2021
-نسخة البنات



قم باالنضام الى مھرجانNewcastle's Best Summer Ever  العائلي السریع
                        الممتليء بالنشاطات واأللعاب التي یمكنك تجربتھا مع عائلتك 

                           وأصدقاءك.

                              المھرجانات العائلیة التي تجري:
Westerhope Community Association,                               

Hillhead Rd Newcastle upon Tyne NE5                                
                               1NE التاریخ: 04/08 الزمان 12 بعد الظھر-4  بعد 

Red House Farm, Kingston Park RD .الظھر                              
Newcastle upon Tyne NE3 2HY                           .

التاریخ: 18/08 الزمان 12  بعد الظھر-4  بعد الظھر.
تم التأكید على المھرجانات قبل أن یتم نسخھا لكنھا قد تتغیر قبل وقت قصیر من مدة 

انطالقھا. وعلیھ قم باالتصال ب مارجاریت فیشر للحصول على معلومات أكثر 
marguerite.fisher@newcastle.gov.uk

إن مواقع الترفیھ التالیة ستعرض كل یوم جمعة خالل الصیف. إن النشاطات تجري بین  
9 صباحا-3.30  بعد الظھر. یرجى االتصال بالموقع من أجل الحصول على تفاصیل 

أكثر.

Kenton Park Sports Centre
إتصل ب07592363131   

West Denton Gym
إتصل ب07483016278 

 
Newburn Activity Centre

إتصل ب 01912640014 

Walker Activity Dome
إتصل ب07800813584 

 Elswick Pool
إتصل ب01914814101 

Gym
إتصل ب07483017593 

Jesmond Pool
إتصل ب01912812482

East End Pool
إتصل ب 07483018726 

Eagles Basketball
إتصل ب01912453880 

 
Tyneside Badminton Centre

إتصل ب01912415385 

أوال، تحضیر صلصة البیستو
1 ۔ إجمع الحبق وقطعھ الى قطع صغیرة جدا من أجل 

الحصول
2 ۔ أخلط الحبق في الصحن مع باقي المكونات 

وأتركھا جانبا أو أخلط كمیة كبیرة وأحفظھا في آنیة 
في الثالجة الى غایة أسبوع 1.

طریقة١ لتحضیر الباستا (الطبخ على النار)
1 ۔ قم بغلي الماء وأضف لھ الباستا وأتركھ لمدة 10  

دقائق.
2 ۔ أضف الفاصولیاء وأطبخھا لدقیقة اضافیة أخرى 

ثم أطبخھا لدقیقة أخرى ثم صفھا من الماء وأرجع 
الباستا والفاصولیاء الى االناء الفارغ.

3 ۔ إخلط معھا الكوسا المبروشة وأضف صلصة 
البیستو وأضف رشة من الماء اذا أردت ....قلیال.

طریقة ٢ لتحضیر الباستا (الطبخ بالمایكرویف)
1 ۔ ضع الباستا اناء كبیر وأضف مایكفي من الماء 

الى غایة 2 سم أعلى من مستوى الباستا. أطبخھا على 
درجة عالیة الى غایة 10 دقائق.

2 ۔ أضف الفاصولیاء مع الباستا وأطبخھا في 
المایكروییف لدقیقتین أكثر.

3 ۔ بحذر أخرجھا من المایكروییف وصفي الماء منھا. 
أخلط الكوسا وصلصة البیستو مع الباستا وتكون 

انتھیت

مكونات صلصة البیستو:
حزمة كبیرة من الحبق

حبتي ثوم مبروشتان
30  غ من اللوز

30 غ من جبنة البارمزان
عصیر لیمونة واحدة

4  مالعق من زیت الزیتون

للمعكرونة
½ علبة فاصولیاء منزوعة الماء (أو 200 غ من 

الفاصولیاء المجمدة)
حبة كوسا صغیرة (حوالي 150 غ) مبروشة

300 غ من الباستا (أي نوع)

الخیارات:
أخلط اللحم مع سلطة الباستا. Ÿ

أخلط الحمص المعلب مع الكوسا. Ÿ

أضف ألوانا أخرى للطبق عن طریق اضافة  Ÿ

الفواكھ والخضر الموسمیة (مثل الطماطم 
الصغیرة).

أطبخ كمیة كبیرة واحفظھا في الثالجة لغداء  Ÿ

نصف األسبوع.

صحن مليء بالمنافع الخضراء أفضل خیار لنزھات الصیف والغداء الصحي.

Food Nation UK الوصفة مقدمة من

للمزید من الوصفات الرائعة، قم بزیارة قنوات یوتیوب
Food Nation UK: http://bit.ly/food-nation-uk-youtube 
Healthworks Newcastle: http://bit.ly/healthworks-ncl-youtube
للحصول على فیدیوھات بالطلب بخصوص النشاطات الجسدیة و الرفاة، قم بزیارة قناة یوتیوب الخاصة 

: https://bit.ly/active-newcastle-youtube على  Active Newcastle's ب

مكتب ارشاد المواطنین/ Citizens Advice في نیوكاسل حاضر لمساعدتك 
إن كل نصائحنا مجانیة وسریة ومستقلة. خط النصائح: 7823 278 0808 (رقم ھاتف مجاني)  

10صباحا-4  بعد الظھر االثنین-الجمعة (بإستثناء أیام العطل الوطنیة). البرید االلكتروني: 
 Webchat: www.citizensadvice.org.ukو citycab@newcastlecab.org.uk

 NBSE 2021 مهرجانات
العائلية الرسيعة

سلطة املكعرونة بالباستو

عروض الرتفيه



إقيض صيفك 2021 مع 
Newcastle's Best 

Summer Ever


