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Girl Guides  در جلسلت خود چه فعاليتی می کنند؟ 

 Australian Guide‘ھايی که بر اساسدر فعاليت  Girl Guideاعضای 

Program’ ميکنند سھمگيری است شده بنا .‘Australian Guide Program’ يک 

کردن دختران در فعاليت  شامل کردنکه برای  است رسمی غير پروگرام تعليمی
ھای جالب و پر انرژی طراحی شده است. ھر يک از دختران چند مھارت ھای 

متنوع زندگی را می آموزند. آن ھا از طريق تشخيص مشک0ت و آمادگی برای حل 
مشک0ت متفاوت، البته ھمراه با بازی ، سرگرمی، دوستی و لذت بردن از فعاليت 

در جلسات  Girls Guideرا کشف می نمايند. ود ھای بيرونی ، توانايی ھای خ
مھارت می آموزند، بازی می کنند، کار تيمی انجام می دھند، دوست پيدا می خود 

کنند، خ0ق می شوند و توانايی ھای خود را می آزمايند. آنھا ھمچنين فرصتی پيدا 
آزاد) نيز  تا در برنامه ھا و فعاليتھای کمپينگ در فضای باز (ھوای می کنند تا در 

   شامل باشند.

  چه می پوشند؟ Girl Guidesدختران 

Girl Guides پيراھن پولو يکساده ای دارند که  يونيفرمGirl Guide  که می  است
از  Girl Guidesاز آنجايی که اعضای . خريد Girls Guideتوان آنرا از فروشگاه 

فرھنگ خودشان به ھمراه فرھنگھای مختلفی ھستند می توانند ھر تکه لباس مناسب 
  مث7 يک تاپ آستين بلند، شلوار بلند و يا روسری . بپوشند پولو پيراھن

  شوم؟ ملحق Girl Guidesچطور به 

بازديد کنيد تا ببينيد که آيا دختر شما می  Girl Guideشما ميتوانيد سه بار از محافل 
برای ملحق شدن ?زم است که فرم تقاضا را خانه پری کنيد و . خواھد ملحق گردد

او به  Guide Leader .پرداخت کنيد Girl Guides Victoriaحق عضويت را به 
اگر کارت تخفيف داريد ميتوانيد . شما خواھد گفت که ھزينه ھای واحد او چقدر است

رداخت حق برای پ. پرداخت کنيد Girl Guides Victoriaحق عضويت کمتری به 
وقتی که او عضو شد، ميتوانيد . عضويت از طرف ما کمک مالی ھم موجود می باشد

  . تا در جلسات به تن کند پو لو بخريد پيراھن يک و يونيفورم برايش يک 

 

 

 

 
 

 

 

 

 در باره ما

Girl Guides Victoria  بخشی از بزرگترين سازمان داوطلبی زنان و دختران
   Girlsو Girls Guidesجھانی انجمن  ما افتخار عضويتآستراليا است. در

Scouts  ميليون عضو در  10سازمان دختران و زنان در جھان، با  زرگترينب
سال سابقه در ت0ش برای کمک  100کشور، را داريم. اين سازمان با بيش از  145

  باشد.  مشھورمی قابل اعتماد وبه تغيير زندگی زنان و دختران، مرکزی 

Girl Guiding  چه چيزی را ارائه می دھد؟ 

Girl Guides Victoria   برای دختران  پروگرامھای بسيار خوب و با کيفيتشامل
خود و غيررسمی تعليمی بی نظير ما از طريق پروگرامھای. سال ميباشد 17تا  5

کيفيت شھروندی، کمک ھای داوطلبانه، آگاھی اجتماعی و حس اعتماد به نفس را 
و ھر  –ھمه چيزرا به طورعملی ياد می گيرند  Girl GuidesباH می بريم. اعضای 

ما معتقديم که . يک تجربه شخصی جديد برای شخص به ارمغان می آورد، فعاليت 

Girl Guides Victoria جامعه ما بسيار اثر  در بر ھر دختر يک دفعه بر
   .گذار است

 چگونه است؟  Girl Guides نحوه مشارکت دختران در

 ’Guide Unit‘معمو? ھفته ای يک باردر گروپی به نام  Girl Guidesاعضای 
محلی و يا يک مکان  Guide Hall اعضای اين گروه ھا در يک.گرد ھم می آيند

ای اعض شوند.ساعت دور ھم جمع می  1.5عمومی ديگرھر ھفته تقريبا به مدت 
Guide unit  کوچکی ھای گروپه در ک می دھندرا دختران ھم سن و سالی تشکيل

  با يکديگر ھمکاری می نمايند.  Patrol به نام

  نظارت می کند؟  Girls Guideکيھا بر

Girl Guide Unit  توسط تيمی از زنان داوطلب به نام‘Guide Leaders’  اداره
زنانی قابل اعتماد، ماھرو متعھد ھستند که وقت خود را  Guide Leaders. می شود

ھر . صرف می نمايند Girl Guideبرای رھنمايی، حمايت و به چالش کشيدن ھر 
 Victorian Police‘ھا مجوزھای خاصی ھمچون  Guide Leaderيک از 

Check’  و‘Working With Children Check’ اين افراد . را دارا می باشند
پروگرام تعليمی خاصی را می گذرانند. آن  Guide Leaderبرای دريافت مجوز 

ھا در اين دوره کليه مھارت ھای Hزم برای کار با کودکان از جمله کمک ھای 
حداقل دو  Guide Unit. ھر را فرا می گيرند (CPR)اوليه و تنفس مصنوعی 

Guide Leaders  دارد. فرصت ھای فراوانی برای پيوستن زنان بهGirl 

Guides Victoria  و انجام کار داوطلبانه فراھم شده است و ما از شما تقاضا می
 کنيم در ھر زمانی در صورت تمايل با ما در تماس شويد.

 

 

 خوش آمديد Girl Guidesبه 
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