
ستمتاع بأول شتاء لك في نوفا سكوشا دليلك لأل  
 

 بقلم إسراء ، موظفة بمكتبة كيشن غودمان العامة 

 
 
 

قد يكون شتاءك األول في كندا صعبًا وطويًًل ، خاصة إذا كنت قادًما من بلد  
  ضافة اليباألو المتنوعة  نشطةاأل المشاركة في ب  ما تقوم، عند لكن  دافئ.
   ستحظي بفصل شتاء مميز.  بالتأكيد  المناسبة ، الشتوية مًلبس لل ك ارتداء

 

   المالبس الشتوية
 

بصفتك وافًدا جديًدا إلى كندا ، قد تستخدم وسائل النقل العام خًلل فصل الشتاء  
نتظار في محطة الحافًلت لفترة  خدمه في الصيف ، وقد تضطر إلى األأكثر مما تست 

 طويلة. هذا هو الوقت الذي ستحتاج فيه إلى ارتداء مًلبس دافئة مناسبة للطقس.  
 

  وحذاء المًلبس التي ستحتاجها لتبقيك دافًئا خًلل الشتاء هي معطف شتوي  
.وقفازات وقبعة  شتوي   

 
شرائها من   يمكنك  ، ولكن الثمن باهظة   الشتوية في كندا قد تكون المًلبس 

. مناسبةبأسعار    سعاراأل  مخفضةمتاجر ال  
 

 

في نوفا سكوشا:  األسعار مخفضةمحالت البعض   
 

Value Village    )1   
The Salvation Army   )2 

Mission Mart    )3 

 

خًلل موسم التخفيضات   المًلبس  متاجرمن   شراء المًلبس الشتويةايضا يمكنك  
في شهر يناير وبعد عيد الميًلد   وبالتحديد كل عام  المتاجر  تقومحيث   بأسعار جيدة 

زياء  ستقبال أأل أستعدادا  سعار مخفضة بأ  مخزونها من المًلبس الشتوية للبيع بعرض  
. الربيع  

 

 

 

https://stores.savers.com/ns/halifax/valuevillage-thrift-store-2046.html
https://thriftstore.ca/
https://missionmart.ca/


ستعداد لفصل الشتاء الكندي طرق أخرى لأل  

 

        اشترِ المواد الغذائية غير القابلة للتلف واحتفظ بها في المنزل (1

 

يوم او يومين بسبب  البقالة لمتاجر   الي الخروج للتسوق  يمكنكمن المحتمل أال 
قابلة للتلف  غير الالضروري تخزين األطعمة سيكون من وبالتالي    سوء األحوال الجوية،

. تحتاجها في ذلك الوقتقد  التي   

 مستمر بشكل  النشرة الجويةتحقق من  (2

على هاتفك  الطقس تثبيت تطبيق ب  سيكون من الجيد أذا قمت  خًلل فصل الشتاء 
  الي  من الجيد األستماع  أيضا انه  و حتي تتمكن من معرفة درجات الحرارة. وي يالخل

لليوم  عرفة اذا كان هناك الغاء الحراره و لم للتتحقق من درجات صباح   كل الراديو 
بسبب العواصف الثلجية.  الدراسي   

 Halifaxالمحمول الحافالت علي هاتفك  مواعيد قم بتثبيت تطبيق (3
Transit  

قم بتنزيل تطبيق  موعد الحافًلت  على هاتفك أو  قم بطباعة  جدول المواعيد للحصول  
حتى تتمكن من تجنب أي فترات انتظار    ت الحافًلى فكرة أفضل عن موعد وصول عل

 طويلة في برد الشتاء.
 
  

الشتاء  فصل للتكيف معوسائل أخري   

يعاني الكثير من الناس من تغيرات في مزاجهم خًلل فصل الشتاء ، وتسمى هذه  
. كتئاب وتقليل إنتاجيتك. يمكن أن يؤدي كآبة الشتاء إلى األكآبة الشتاء تالتغييرا  

ببعض األفكار التي يمكن أن تساعد في التخفيف من   نزودك أن  من اجل   هنا نحن 
.كآبة الشتاء  

 Light Therapy Lamp ء مصباح العالج بالضواره ستعإقم ب • 

ستخدامها في  بة الشتاء ، وهي متاحة اآلن لك أل ُيعد العًلج بالضوء حًلً فعاالً لكآ 
تعارة. ألسل ايضا متاحة جميع فروع مكتبات هاليفاكس العامة و  

https://www.halifax.ca/transportation/halifax-transit/routes-schedules
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thetransitapp.droid&hl=en_CA&gl=US


  أشعة  نقص  كي يعوضك صممت مصابيح العًلج بالضوء لتوفير ضوء اصطناعي  
  الشمس  أثناء فصل الشتاء.  لزيد من المعلومات اضغط هنا.

   Nordic Pole مشي نورديك بولال اعص  ارةإستعقم ب • 

في تحسين الحالة المزاجية ، وأسهل طريقة للتغلب  ممارسة الرياضة قد يساعد 
معظم الوقت حتي واذا كان الجو باردا.على كآبة الشتاء هي البقاء نشيطًا    

وهي متاحة  مشي  ال تساعدك علي ممارسة رياضة   كيا المكتبة عص  لدي أفرع 
ومكتبة ساكفيل   Keshen Goodmanمكتبتي كيشن جود مان  في فروع  ستعارة ألل

Sackville  . 

    Pedometers   توا الخط ادجهاز عدارة ستعإقم ب • 

 الخطواتعداد كل يوم، قم بأستعارة عدد الخطوات التي تخطوها  تريد معرفة إذا كنت 
 .من أي فرع من فروع مكتبات هاليفاكس العامة

لى حزام  ما عليك سوى تثبيت الجهاز ع  ،للغايةالخطوات سهل  أستخدام عداد 
علي الفور! الخطوات التي تخطوها  يقوم الجهاز بعدوسوف   الخصر  

 اقرأ المزيد من المعلومات حول عص ا المشي  و جهاز عداد  الخطوات من  هنا! 

 آلة موسيقية  ارةستعإقم ب • 

يمكنك استعارة آلة موسيقية  من مجموعتنا التي تضم أكثر من 150 أداة  باستخدام  
تماًما مثلما تستعير الكتب. ويمكن االطًلع على مزيد    -بطاقة المكتبة الخاصة بك  

 .من المعلومات هنا

  الكتبارة ستعقم بأ • 

  قد  الكتب التي  أقرأخًلل فصل الشتاء ، لذا  المزاجية  حالتك  يمكن للقراءة أن تحسن
مما يسمح لك    ءعلى االسترخا  تساعدك تجعلك تشعر بالسعادة والبهجة و 

. الشتاءب باالستمتاع   

يرجى زيارة أي فر ع  من فروع مكتبتنا لالطالع على مجموعتنا وألستعارة  
. بالكت  

 

  OverDrive ستعارة الكتب اإللكترونية والكتب الصوتية عبرقم بإ • 

https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/how-to-find-your-light-with-light-therapy-lamps/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/get-walking-with-nordic-poles-and-pedometers/
https://halifax.bibliocommons.com/v2/search?query=Sun%20Life%20musical%20instrument%20collection&searchType=series&utm_source=Website&utm_medium=SunLifeInstrumentPage&utm_campaign=SunLifeInstrumentLibrary&utm_content=InstrumentCollectionAll&_ga=2.63361775.1776046794.1609361189-1236622430.1604888639
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/sun-life-musical-instrument-lending-library-launch/
https://halifax.bibliocommons.com/locations/?_ga=2.36367136.1861856763.1608614052-1236622430.1604888639


ستماع إلى الكتب الصوتية  رسة اللغة اإلنجليزية من خًلل األهل تعلم أنه يمكنك مما
قر خًلل  من  اإللكترونية  أو  الكتب  أجهزة  اءة  أو  والهواتف  اللوحية  األجهزة  خًلل  من 

 . أو أجهزة القراءة اإللكترونية الكمبيوتر 

المدرسة أو    في طريقك إلى العمل أو  لكترونية و أنتالي الكتب اإل  ستماعيمكنك األ 
  حيث يتيح  OverDrive مجانيالتطبيق  ال ستخدامإ مباشرة ب  قبل النومبسماعها  حتى  

 .الوصول إلى مئات اآلالف من عناوين الكتب اإللكترونية  التطبيق لك

باللغات    كتبيمكنك العثور على  متوفر ايضا بموقع المكتبه كتب بلغات اخري، 
العثور على   يمكنك .األلمانية والروسيةالكورية  اإلسبانية العربية الصينية الفرنسية 
   .هنااالخري اللغات الكتب بالمزيد من 

إذا كانت    .من خًلل متجر التطبيقات المفضل لديك Libby للبدء ، قم بتنزيل تطبيق  
بخط هاتف   لديك أي أسئلة حول الوصول إلى هذه المجموعة ، فيرجى االتصال

قم  ، أو كيفيه تحميل هذه البرامجعن أحد موظفو المكتبه  وسيساعدك    المكتبة
 .كيفية أستحدام برنامج لبي عنالتالي تحقق من منشور المدونة بال

 

 ا المجانية في نوفا سكوش الرائعه بعض األنشطة 

  لكي تحصل  المال  بعضك تكلفقد الكثير من األنشطة في هاليفاكس  لك أن قد يبدو 
التي   األنشطة األماكن و  من   العديدلدينا  أن  للغاية محظوظون عليها، لكن نحن  
! امجانًا في مدينتنا وبالقرب من والحصول عليها ا  يمكنك القيام به   

 بعض هذه االماكن: 

  Emera Oval اذهب للتزلج في (1

Oval Emera    ممارسة   يمكنك ، حيث أنه  في هاليفاكسصناعية حلبة تزلج   هي
   .إذا كنت بحاجة إلى ذلك مجانا الزالجاتستعارة إ  لك توفررياضة التزلج وأيضا  

 Halifax واجهة البحريةالعلى طول  التنزهبممارسة رياضة المشي و قم  (2
Waterfront 

استمتع بنزهة مريحة على طول واجهة هاليفاكس المائية. مع وجود المحيط بجوار  
حتي ولو كان الطقس باردا.  للغاية خًلّبًاالتنزه مما يجعل الممر ،   

 

  Peggy’s Cove  قم بزيارة (3

https://halifax.overdrive.com/library/languages-room
https://halifax.overdrive.com/library/languages-room
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/news/ask-the-library-a-new-phone-line/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/news/ask-the-library-a-new-phone-line/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/news/ask-the-library-a-new-phone-line/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/news/ask-the-library-a-new-phone-line/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/meet-libby-by-overdrive/
https://www.halifax.ca/recreation/facilities-fields/emera-oval
https://developns.ca/visit/halifax/
https://developns.ca/visit/halifax/


هذه  في نوفا سكوشيا، و  ةمناطق السياحيالهو واحد من أشهر   Peggy’s Coveإن 
حتي يتثني  الجميل هذا المكان تجوّل في قم بال. سكوشا  لنوفامنارة هي رمز بارز ال

 على صخور المنارة.  رتطام األمواجأ بمنظرلألستمتاع   بالمناظرالخًلبة و  ستمتاع األ لك 
 

 مع العائلة او األصدقاء  Shubie Parkقم بزيارة  (4

  لممارسة المشي   للزوار، حيث يوجد ممرات متنوعة ترفيهية  هذا المكان فرصة  يوفر 
لمزيد من   .التابعة المنتزه  مناطق  داخل  والتزلج  وأيضا التخييم  الدراجات  وركوب

 ! هنا المعلومات اضغط 

 

زيارة  الرجاء  ة المتوفرة في هاليفاكسخري الرائعولمزيد من االماكن األ
 / do/attractions-to-https://discoverhalifaxns.com/things  :الموقع التالي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معنا تواصلهل هناك شيء آخر يمكننا القيام به للمساعدة؟ من فضلك   
 !هنا من أجلك نحن مازلناوقم بإعًلمنا بذلك، 

 

https://www.novascotia.com/see-do/attractions/peggys-cove-village-and-lighthouse/1468
https://www.shubenacadiecanal.ca/recreation
https://discoverhalifaxns.com/things-to-do/attractions/
https://discoverhalifaxns.com/things-to-do/attractions/
https://discoverhalifaxns.com/things-to-do/attractions/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/contact-us/

