
 

 به  فلموفارم ،  مزرعۀ محله خود خوش آمدید
 

  
  فلمو فارم یک مزرعۀ شهری به اندازه نیم ِایِکر می باشد که در منطقۀ فلمینگدون پارک در شرق تورنتو

 واقع شده است . این مکان یک جای منحصر به فرد زراعتی شهری است که توسط سااکنین کمیونیتی
 ایجاد شده و در مالکیت کمیونیتی هم هست.

 

 
FoodShare وفود ٍشر  (FHC)با همکاری مشترک مرکز صحی فلمینگدون پارک   

 
 در فلموفارم چه کار میکنند؟

 
 نصف مزرعه به دست کارکنان موسسۀ غیرانتفاعی FoodShare شهر استفاده می شود که با
 کمک ساکنین واز طریق برنامۀ داوطلبین ما تولید و برداشت خواهند کرد. محصوالت برداشت

  شده در بین کمیونیتی توزیع خواهد شد.

 نصف دیگر مزرعه به قطعاتی اختصاص داده می شود که به پنج نفر از کمیونیتی محلی داده
 خواخد شد تا در آنجا عملیات میکرو فارم یا زراعت  کوچک پیشه کنند. اگر شما عالقه مند به

 تولید غذا هستید و می خواهید با تولید محصوالت محلی تازه به کمیونیتی خود خدمت نمایید و در
  عین حال  یک درآمد جانبی هم داشته باشید، لطفًا تقاضا  کنید که به برنامه زارع محله بپیوندید.

 
 ما برنامه ها، کارگاه ها و تورهای منظم برای کودکان و بزرگساالن داریم، خواهشمندیم مرتب چک

 کنید.
 

 

 فلموفارم چه کسانی هستند؟

 فلموفارم حاصل همکاری مرکز صحی فلمینگدون پارک و فوود ِشر در تورنتو است که با حمایت و
LIVE و  WESTON FAMILY FOUNDATION, PARK PEOPLE،کمک شهرداری تورنتو 

GREEN فعالیت می کند.  برنامه اولیه مزرعه با حمایت مالی بنیاد تریلیوم انتاریو در سال های 2015-
 2016 ایجاد شده یود.   



 شهرداری و زارعین شهری تورنتو طی پروژه مشترکی برای بهره برداری از نواحی گذر سیم
 های برق با ولتاژ بلند جهت تولید محصوالت سبزیجات و میوجات، با مشارکت تولیدکنندگان

 محلی همکاری می نمایند. فلمینگدون پارک یکی از مناطق اجرای آزمایشی این ابتکار عمل می
  باشد.

 یک کمیتۀ رهنمایی متشکل از اعضای محلی برای تاسیس و توسعۀ فلموفارم تشکیل شده
 تا آن را به یک مزرعۀ  خوب و دوام دار محله تبدیل نماید.

 و شما! شما هم جزیی از فلموفارم هستید و ما بی صبرانه منتظریم که به ما ملحق شوید.   

 

 جهت اطالعات بیشتر:
 

    جهت تقاضا برای اینکه کشاورز کمیونیتی یا داوطلب کمک شوید مراجعه کنید به:
www.flemofarm.ca 

 

  برای دنبال کردن ما در فیسبوک، اینستاگرام و توویتر:
@FlemoFarm 

  

 برای سواالت و نظرات:
flemofarm@gmail.com  
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Community Health Worker 
Flemingdon Health Centre 

647-465-0567 
    

Carl 
Flemo Farm Coordinator 

FoodShare Toronto 
416-363-6441 x211 

http://www.flemofarm.ca/

