
اكسب وقت فراغ 
أكثر إثارًة!

أود أن أنشغل 
كما يفعل البالغون! 

نرحب بمشاركتك أنت أيضاً بوصفك أحد أفراد األسرة 
أو أحد البالغين فيها! وبإمكانك مرافقتنا بوصفك مشرفاً 

والقيام ببعض األلعاب معاً أو مساعدتنا في الطعام أو 
تحمل مسئولية المقر أو نقل األطفال. ولربما هناك 

شيء تستمتع بفعله أكثر من غيره؟ 
دور مشرفي الكشافة هو دعم الكشافة واالستماع إليهم 
وتقديم المساعدة عند الحاجة. وكلما زاد عمر الكشافة 
زادت المهام والمسئوليات التي تقع على عاتقهم هم. 
مشرفو الكشافة موجودون في جميع الفئات العمرية 

وأوان االنخراط ال يفوت أبداً. كما أن هناك دعماً 
لتلقي المساعدة كالبرامج الفصلية والكتب والدورات 

ومصرف األنشطة. 
ونعمل نحن المنخرطون في الكشافة على أساس 

طوعي ال ربحي تماماً، فكلما ازداد عددنا كان الوضع 
أفضل. اتصل بنا إذا أردت أن تجرب مشاركتنا.
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ستجد في الكشافة التحديات واألصدقاء الجدد، بغض النظر عن 
عمرك ومكان سكنك. ويمكنك هنا خوض غمار المغامرات في 

الطبيعة أو اكتشاف سبل جديدة لحل المشاكل أو مجرد التمتع 
ونحن نستكشف العالم معاً. وبطبيعة الحال فإنك ستشارك في 

اتخاذ القرار فيما يخص ما الذي سنقوم به!

وتمنح الكشافة األطفال والشباب من جميع قطاعات المجتمع 
فرصة خوض غمار المغامرات معاً والنمو بوصفهم أفراداً. 

علماُ بأننا منظمة مستقلة سياسياً ودينياً. تزاول جميع فرق 
الكشافة األنشطة الكشفية وهي أنشطة قد تبدو مختلفة قليالً من 
فرقة ألخرى تبعاً لالهتمامات والظروف. فبعضها تركز على 

المالحة الشراعية أو أنشطة الهواء الطلق، وبعضها اآلخر على 
االنخراط في شئون المجتمع أو الموسيقى أو االمتناع عن شرب 

الخمور أو اإليمان.

وتتخلل قيمنا كل شيء نفعله - فنحن أصدقاء لطفاء ونحرص 
على قيمة الجميع المتساوية! ويجري نشاط الكشافة عادةً في 
الجمعيات المحلية وفرق الكشافة، وهناك فرق في كل أرجاء 
السويد. وننقسم في الفرقة إلى فئات عمرية مختلفة ونلتقي كل 

أسبوع تقريباً خالل فصلي الخريف والربيع. وعندما نلتقي نقوم 
بكل شيء ابتداًء من تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة في البرية 
إلى مناقشة قضايا المساواة بين الجنسين أو بذل جهود لصالح 
المجتمع. وكي تشارك في الكشافة فيجب أن تكون عضواً في 

فرقة كشافة. وتحصل عن طريق فرقتك المحلية على المعلومات 
الخاصة برسوم العضوية. وإذا كان لديك أي أسئلة بخصوص 

العضوية أو إذا كان لطفلك احتياجات خاصة فتحدث إلى رئيس 
الفرقة أو المشرفين فيها. 

المخيم والمغامرة 
وغالباً ما نسافر في أنشطتنا الكشفية في رحالت نهارية أو 

رحالٍت إلقامة قصيرة. وستخوض بوصفك أحد الكشافة غمار 
المغامرات وستجرب أشياء جديدة وستتحدي نفسك وتمنح 

نفسك ذكريات لمدى العمر. لمعظم فرق الكشافة مخيمات في 
الصيف. ويكون المخيم عادةً أطول من رحلة يوم واحد، وقد 

يبات المشاركون عدة لياٍل خارج البيت. ويتمكن المشارك خالل 
المخيم الواحد من التمتع بالكثير من األنشطة الكشفية وااللتقاء 
بالكثير من األصدقاء الجدد. ويقوم الكشافة في بعض األحيان 

بأنشطة في الهواء الطلق، ومن المهم وقتها أن يكون الجميع غير 
مبتلين وال يشعرون بالبرودة. وبإمكان أولئك الذين ليس لديهم 
ثياب المطر أو األحذية الثقيلة أن يطلبوا العون من المشرف.

اإلثارة وروح الجماعة والنمو


