
ما
هو المقصود بالكشافة؟

إن Scouts en Gidsen هي منظمة تقدم أنشطة لألطفال والشباب في فالندرز وبروكسل.

إن الكشافة هي خوض مغامرة عن طريق اللعب الستكشاف 
الجوار والطبيعة والعالم مع أطفال آخرين.

خوض 
المغامرات

عمل 
صداقات 

تعلم 
أشياء 
جديدة



 ماذا تفعل  
منظمة Scouts en Gidsen؟

إن الكشافة هي مجموعة من األطفال والشباب تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات )أو في السنة 
األولى من التعليم اإلبتدائي( و 18 سنة.  يتم تنظيم نشاط كل يوم سبت أو أحد . و بالتالي 

ستستمتع مع مجموعة من األطفال في مثل عمرك.

هل تحب اللعب و ممارسة الرياضة في الهواء الطلق؟ إذن فقد تكون الكشافة مالئمة لك!

أنك في الكشافة ستلعب و ستتحرك، و ستخوض مغامرات و ستتعرف على أصدقاء جدد.  
ستقوم بعمل شيء مختلف كل أسبوع في بيئة آمنة. إن الجميع على الرحب والسعة.

يمكنك المجيء ثالث مرات للتجربة مع مجموعة في الجوار قبل أن تقوم بتسجيل نفسك.  
هكذا يمكنك اختبار ما إذا كانت الكشافة مالئمة لك أم ال.

في الصيف سنذهب معا إلى معسكر. وعندئذ ستترك المنزل لبضعة أيام، و ستنام خارج 
المنزل وستتعلم أن تكون مستقال. إثارة!

إن Scouts en Gidsen Vlaanderen هي حركة شبابية باللغة الهولندية. هل ال تجيد بعد 
التحدث باللغة الهولندية؟ ليس هناك مشكلة! إن القادة واألطفال اآلخرون سيساعدونك! فمن 

خالل اللعب معا، فإنك تمارس اللغة الهولندية بطريقة ممتعة.

هل تعلم
يوجد أيضا مجموعات كشافة في البحر. تقوم مجموعات الكشافة هذه بتنظيم العديد من 
األنشطة على و في الماء. ستتعلم بدًءا من مجموعة jonggiver اإلبحار والتنقل بالقارب.

كما توجد أيضا مجموعات للمعوقين. لدينا في مجموعات Akabegroepen دعم إضافي 
لألطفال المعوقين أو األطفال الذين يحتاجون إلى مزيد من االهتمام.

 لماذا  
الكشافة ممتعة لألطفال والشباب؟

الكشافة هي أكثر من مجرد لعب. سنذهب معا في مغامرة في البلدية، في الغابة أو في الساحة 
الصغيرة الموجودة في الجوار. سنكتشف العالم معا وسنصنع أصدقاء جدد وسنساعد بعضنا 

البعض وكل من حولنا.

نضم في الكشافة إلى مجموعة مع أطفال في مثل عمرك:

في مجموعة kapoenen )6-8 سنوات(

 kapoenen ستلعب ألعابا. ستتعلم أشياء جديدة. مع قيادتك. ومع أطفال مجموعة ...
األخرين.

في مجموعة األشبال واألقزام welpen en kabouters )8-11 سنوات(

... ستخوض مغامرة. ستلعب األلعاب مع أصدقائك. ستكتشف في كل مرة شيئا جديدا 
وستتعلم كيفية العمل معا.

في مجموعة jonggivers )11-41 سنة(

... ستتعلم أن تكون مستقال. ستتعلم صنع مكان للجلوس، ستذهب في رحلة، و ستتعلم 
الطهي. أو ستلعب لعبة مثيرة في الغابة. أنت ستقوم بشيء مختلف كل أسبوع، ولكن دائما مع 

أصدقائك.

في مجموعة givers )41-61 سنوات(

... ستواجه تحديات. تقنيات جديدة، أو ألعاب صعبة أو حتى التفكير في شيء ما للقيام به. و 
ذلك نظرا ألن أهم ما في األمر هو اإلستمتاع و التسلية مع أصدقائك.

في مجموعة jins )61-71 سنوات(

... ستقضي أفضل وقت في حياتك. ستقرر بنفسك مع أصدقائك ما ستقومون بعمله. إن هذا 
هو العام األخير قبل أن تصبح قائدا. ستقرر بنفسك مكان المعسكر، و ستقوم بإعداد مشاريع 

مجنونة... متعة رائعة!

في القيادة leiding )بدًءا من 81 سنوات(

... ستصبح مسؤوال مع القادة اآلخرين عن تنظيم أنشطة قيادية أخرى. ستصبح المرشد 
لمجموعات kapoenen، أو األشبال welpen أو jonggivers. ستصنعون معا األلعاب 

وستتعلمون أن تصبحوا مسؤولين عن األعضاء.



€

من يرشد األطفال؟
يقوم القادة بعمل نشاطا مرحا أو مثيرا لألطفال. وهم من المتطوعين الشباب المرحيين. أنهم 
 Scouts en متحمسون كل أسبوع ويحبون اللعب مع األطفال. يتم دعم القيادة من منظمة

Gidsen Vlaanderen ويمكنك اإللتحاق بدورات دراسية مختلفة لتحسين قدراتك القيادية. 
أنهم يتعلمون في هذه الدورات قيادة األطفال، كما يتعرفون على أنواع مختلفة من األلعاب، و 

يتعلمون التقنيات، و األمان، و اإلسعافات األولية و أشياء كثيرة أخرى. 

أين الكشافة
يمكنك في جميع أنحاء فالندرز وبروكسل التوجه إلى واحدة من ما يقرب من 005 مجموعة 

 تابعة لـ scouts en gidsen. يمكنك العثور عليها واالتصال بها عبر 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepenzoeker 

كم تبلغ رسوم الكشافة؟
عادة ما يكلف التسجيل في الكشافة ما بين 40 يورو - 50 يورو لمدة سنة. السعر مختلف 
بالنسبة لكل مجموعة. و لذا اسأل بنفسك المجموعة عن حجم رسوم االشتراك التي تطلبها.

و بهذه األموال فهم يقومون بدفع معدات اللعب، و بعمل الصيانة في أماكن العمل وبدفع 
التأمين. هل وقع حادث في الكشافة أو على الطريق إلى أو من المنزل؟ في هذه الحالة، سيكون 

.Scouts en Gidsen Vlaanderen هناك تأمين على طفلك عن طريق

كما أن المخيم في العطالت الصيفية يكلف ماال أيضا. إن متوسط هذا المبلغ هو 71 يورو في 
اليوم. و بهذه األموال فإن القيادة تدفع تكاليف الموقع، والمعدات، والطعام وكل األنشطة.

يمكنك استرداد جزء من أموال االشتراك من خالل شركات التأمين الصحي أو UitPas. و لهذا 
األمر، يمكنك طلب مزيدا من المعلومات من القيادة أو خدمة الشباب أو من شركة التأمين 

الصحي الخاصة بك.

إذا كانت رسوم التسجيل أو المخيم مرتفعة للغاية، فيمكنك الحصول على خصم من خالل
)Scouting Op Maat(  هذا يسمى كشافة مخصصة .Scouts en Gidsen Vlaanderen

ويمكن طلبها من خالل قيادة مجموعتك. 

مالبس الكشافة
هل تعرفت على هذه المالبس؟ إن هذه هي مالبس الكشافة. عندما تقوم بإرتدائها، فسيرى 

الجميع أنك مشترك في الكشافة. لدى معظم المجموعات متجر مالبس مستعملة حيث يمكنك 
شراء هذه المالبس منه. إن المجموعات هي التي تقرر بنفسها ما إذا كانت سترتديها أم ال. 

يمكنك أيضا الحصول على خصم على مالبس الكشافة.


