
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Girl Guide ਿਵੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ 
 
 

Punjabi 
 

 
ਅਸ ਕੌਣ ਹ�? 

Girl Guides Victoria, ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ� ਲਈ ਸਭ ਤ� 

ਵੱਡੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ I ਸਾਨੰੂ Girl Guides ਅਤੇ Girl Scouts ਦੇ ਿਵ/ਵ 

ਸੰਗਠਨ - 145 ਦੇ/� ਿਵਚ 10 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਮ9ਬਰ� ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ� 

ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ I ਕੁੜੀਆ ਂਅਤੇ 

ਔਰਤ� ਲਈ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ 100 ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲ� 

ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ, ਅਸ@ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ�ਿਤ/ਠਾਵਾਨ ਯੁਵਕ ਸੰਗਠਨ ਹ� I 
 

Girl Guiding ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

Girl Guides Victoria 5-17 ਸਾਲ� ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆ ਂਲਈ ਗੁਣ-ਭਰਪੂਰ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਚਲਾDਦੀ ਹੈ I ਸਾਡੇ ਿਵਲੱਖਣ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਰਾਹ@ ਅਸ@ 

ਨਾਗਿਰਕਤਾ, ਵਲੰਟੀਅਰਵਾਦ, ਸਮਾਿਜਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ 

ਉਤ/ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ� I Girl Guides ਹਰੇਕ ਗਤੀਿਵਧੀ - ਜੋ ਇੱਕ ਨਵ� ਿਨੱਜੀ ਰੁਮ�ਚ 

ਿਲਆDਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਿਸੱਖਦੀਆਂ ਹਨ I ਸਾਨੰੂ ਿਵ/ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ Girl Guides 

Victoria ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਸਮG ਇੱਕ ਲੜਕੀ I 
 

ਲੜਕੀਆਂ Girl Guides ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੀਆਂ ਹਨ? 

Girl Guides ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ‘Guide Unit’ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ, 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ I Guide Units ਿਵੱਚ 

ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟੇ ਸਥਾਨਕ Guide Hall ਜ� ਿਕਸ ੇ ਹੋਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਬਲਿਡੰਗ 

ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨ I Guide Unit ਹਮ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ� ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨP � ਨੰੂ ਪੈਟਰੋਲ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ I 
 

Girl Guides ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

Girl Guide Unit ‘Guide Leaders’ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਔਰਤ� ਦੀ 

ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ I Guide Leaders ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ 

ਸਮਰਿਪਤ ਔਰਤ� ਹਨ, ਜੋ ਹਰ Girl Guide ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਮ� ਸਲਾਹ, ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ 

ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ I ਹਰੇਕ Guide Leader ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੇ ਿਵ//ੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਦੀਆ ਂਹਨ - 'Victorian Police Check' 

ਅਤੇ  'Working with Children Check’ I ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ Guide 

Leader ਬਣਨ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿਵ/ੇ/ ਟਰੇਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ ਯੋਗਤਾਵ� ਸਮੇਤ ਲੋੜ@ਦੀਆ ਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤ� ਨੰੂ ਿਸੱਖਦੀਆਂ ਹਨ I ਹਰੇਕ Guide Unit ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 

Guide Leaders ਹੰੁਦੇ ਹਨ I 

Girl Guides ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ� ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕੇੌ 

ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ@ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮG ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ/ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ� I 
 

Girl Guides ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? 

Guide ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ Girl Guides 'Australian Guide Program' Sਤੇ 

ਅਧਾਿਰਤ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ9ਦੀਆਂ ਹਨ I Australian Guide Program ਇੱਕ 

ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਮਨਪ�ਚਾਵੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾਤਮਕ 

ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ ਿਵੱਚ /ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਹਰੇਕ ਲੜਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਿਸਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ I Guides ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣਗੀਆਂ ਿਕDਿਕ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰਦੀਆ,ਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾDਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਸਭ ਕੱੁਝ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਦੀਆ,ਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣਾDਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆ ਂਚੀਜ਼� ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ I ਆਪਣੀਆ ਂ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ Girl Guides : ਹੁਨਰ ਿਸੱਖਦੀਆਂ; ਖੇਡ� 

ਖੇਡਦੀਆ;ਂ ਟੀਮ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ;ਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾDਦੀਆਂ; ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ I Girl Guides ਨੰੂ ਿਵ/ੇ/ ਸਮਾਗਮ� ਅਤੇ ਕ9ਪ� 

ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ I 

 

Girl Guides ਿਵੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਪਿਹਨਦੀਆਂ ਹਨ? 

Girl Guides ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਰਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ- ਇੱਕ Girl Guide ਪੋਲੋ ਸ਼ਰਟ, 

ਿਜਸਨੰੂ ਤੁਸ@ ਸਾਡੀ Girl Guide ਦੁਕਾਨ ਤ� ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ I ਿਜਵG ਿਕ Girl Guides 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਿਭਆਚਾਰ� ਅਤੇ ਧਰਮ� ਤ� ਆDਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲੋ /ਰਟ 

ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨ/ੀਲ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਵਸਤ� ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ: ਉਸ ਦੀ ਪੋਲੋ /ਰਟ ਦੇ ਹੇਠ� ਲੰਬੀ ਬ�ਹ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼; ਲੰਬੀ ਪ9ਟ; ਿਸਰ 

ਦੀ ਸਕਾਰਫ਼I 

 

ਮ� Girl Guides ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ,ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ�? 

ਤੁਸ@ Girl Guides ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ 3 ਵਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ 

ਧੀ ਵੀ /ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ I /ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੂਥ ਐਪਲੀਕੇ/ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮ9ਬਰਿ/ਪ ਫ਼ੀਸ Girl Guides Victoria ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੋਵੇਗੀ I ਉਸ ਦਾ Guide Leader ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ Unit ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੀਸ 

ਕੀ ਹੈ I ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਆਇਤ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ@ Girl Guides Victoria 

ਨੰੂ ਘਟੀ ਹੋਈ ਮ9ਬਰਿ/ਪ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I ਫੀਸ� ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹੋਰ 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ I ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਉਹ ਇੱਕ ਮ9ਬਰ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ@ ਨੰੂ 

ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਪਿਹਨਣ ਲਈ Guide ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪੋਲੋ /ਰਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ I 

 
 

Girl Guides Victoria - ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ 
 

welcome@guidesvic.org.au www.guidesvic.org.au/welcome (03) 8606 3500 


