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مرحباً ِ
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مَن نحن؟
 Girl Guides Victoriaهي جز ٌء من منظمة تطوعية كبرى للبنات
والنساء في أستراليا .نحن نفخر بانتمائنا إلى الجمعية العالمية لـ
 Girl Guidesو  – Girl Scoutsوهي أكبر منظمة للبنات والنساء
في العالم وتضم ما يزيد على  10ماليين عضوة في  145دولة.
لقد ظلت منظمتنا تسهم ألكثر من  100عام في تغيير حياة البنات
والنساء ،وهكذا حظيت بثقة وسمعة ممتازة كمنظمة شبابية.
ما الذي تقدمه Girl Guiding؟
تقوم  Girl Guides Victoriaبتسيير برامج ذات جودة عالية للبنات
من عمر  17 – 5سنة .فمن خالل برامجنا التعليمية والتوعوية
المتفردة وغير الرسمية نحن نقوم بتعزيز الحس الوطني ،والعمل
التطوعي ،والوعي االجتماعي واالعتماد على الذات .تتعلم البنات
المرشدات  Girl Guidesعن طريق الخبرة العملية – حيث يحتوي
كل نشاط على مغامرة شخصية جديدة .نحن على يقين بتأثير
 Girl Guides Victoriaعلى مجتمعنا – بنت واحدة في كل مرة.
كيف تشارك البنات في Girl Guides؟
ً
بشكل منتظم ،عادة مرة في األسبوع ،في شكل
تجتمع Girl Guides
ٍ
مجموعة تسمى ‘ .’Guide Unitوتجتمع  Guide Unitsلمدة ساعة
ونصف تقريباً في األسبوع في  Guide Hallمحلية أو في أي مبنى
مجتمعي آخر .تتألف  Guide Unitمن بنات من نفس العمر يعملن
سوياً في مجموعات صغيرة تسمى الدورية.
َن يشرف على Girl Guides؟
تدار شعبة البنات المرشدات من قبل مجموعة من النساء
المتطوعات تسمى ‘َّ ،’Guide Leaders
وهن نساء جديرات بالثقة
يخصصن من أوقاتهن لتدريب ومساعدة كل .Girl Guide
ومتفانيات ِّ
تخضع كل قائدة مرشدات إلى فحوصات خاصة لكي يُسمح لها
بالعمل مع األطفال – ‘ ’Victorian Police Checkو ‘Working With
 .’Children Checkولكي تصبح المتطوعات Guide Leader
معتمدات ،فهن يخضعن لبرنامج تدريبي متخصص يتعلمن
فيه جميع المهارات المطلوبة ،بما في ذلك اإلسعافات األولية
ومؤهالت  .CPRكل  Guide Unitيكون لها ما ال يقل عن إثنين من

 .Guide Leadersثمة الكثير من الفرص للنساء لكي يتطوعن مع
 ،Girl Guides Victoriaونحن نشجعك على االتصال بنا في أي
وقت إلبداء الرغبة.
ما الذي تفعله  Girl Guidesفي اللقاءات؟
في لقاءات المرشدات ،تشارك  Girl Guidesفي أنشطة تستند
إلى “برنامج المرشدات األسترالي” ،وهو برنامج توعوي غير
رسمي يشرك البنات في أنشطة تتسم بالمرح والنشاط ،حيث يكون
بإمكان كل فتاة تطوير مهارات حياتية .تتعلم المرشدات أشيا ًء عن
أنفسهن ،حيث يتعرفن على التحديات ويخططن لها ويتعلمن التغلب
جو يتسم بالمرح يتيح ّ
لهن تكوين صداقات
عليها ،وكل ذلك في ٍ
واالستمتاع باألنشطة الخارجية Girl Guides .في لقاءاتهن :يتعلمن
مهارات؛ ويلعبن؛ ويعملن ضمن مجموعات؛ ويقمن بتكوين
صداقات؛ ويصبحن خالقات ومبدعات ويتحدين أنفسهن .كما تتاح
الفرصة لـ  Girl Guidesلحضور فعاليات ومخيمات خاصة.
ما الزي الذي ترتديه البنات لـ Girl Guides؟
ّ Girl Guides
لهن زي مبسط – قميص بولو خاص بـ Girl Guide
بأكمام قصيرة يمكن شراؤه من محل  Girl Guideالتابع لنا.
ونظراً لتنوع ثقافات وديانات  ،Girl Guidesفبإمكان كل فتاة

ارتداء ما يناسب ثقافتها وخلفيتها مع قميص بولو ،المقصود هنا
ارتداء قميص/بلوزة بأكمام طويلة تحت قميص بولو الخاص بنا؛
وبناطلين طويلة؛ وغطاء رأس/وشاح.

كيف يمكنني اإلنضمام إلى Girl Guides؟
بإمكانك حضور لقاء  3 Girl Guideمرات للتأكد مما إذا كانت بنتك
ترغب في االنضمام .ولالنضمام ،يتعين عليك تعبئة استمارة طلب
شبابية ودفع رسم العضوية إلى  .Girl Guides Victoriaوسوف
تخبرك  Guide Leaderبالرسوم الخاصة بشعبتها .وإذا كانت لديكم
بطاقة تخفيض  Concessionسارية ،يمكنكم دفع رسم عضوية
مخفض إلى  .Girl Guides Victoriaيتوفر أيضا دعم مالي آخر
للمساعدة في الرسوم .وعندما يتم تسجيل عضوية الفتاة ،يمكنكم
شراء قميص بولو الخاص بالمرشدات لكي ترتديه في اللقاءات.

 - Girl Guides Victoriaلمزي ٍد من المعلومات يرجى االتصال عبر:
(03) 8606 3500

www.guidesvic.org.au/welcome

welcome@guidesvic.org.au

