
در اوقات فراغت خود 
بیشتر ماجراجویی کنید!

می خواهم در این کار 
اشتراک کنم به عنوان 

یک فرد کالن! 
شما می توانید به عنوان عضوی از فامیل و یا فردی 

کالن به این مجموعه بپیوندید! می توانید به عنوان 
رهبر به مجموعه بپیوندید و با طفالن سات تیری 
کنید، در تهیه غذا کمک کنید، مسئول محوطه ها 

باشید و یا مسئولیت رفت و آمد طفالن را به عهده 
بگیرید. آیا کاری سرگرم کننده در ذهن دارید؟ 

نقش رهبر یک گروه کانسرت، حمایت و گوش دادن 
به آهنگ ها و در صورت ضرورت کمک به آن ها 
است. هر چه قدر آهنگ ها کالن تر شوند، وظایف 

رهبری و مسئولیت های بیشتری پیدا می کنند. 
رهبران پیش آهنگ ها از تمام سنین هستند و هیچگاه 

برای پیوستن به آن ها دیر نیست. همچنین برای 
پروگرام های سمستر، کتاب ها، دوره ها، و بانک 

فعالیت ها نیز امکان حمایت وجود دارد. 
ما و تمام کسانی که به عنوان رهبر گروه کانسرت 
فعالیت می کنیم، کار خود را به صورت داوطلبانه 
انجام می دهیم، بنابراین زیاد شدن تعدادمان بسیار 

خوب است. لطفا در صورت عالقه برای انجام این 
کار با ما به تماس بگیرید.
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شما بدون توجه به سن و مکان زندگیتان، در گروپ پیش 
آهنگ ها با چالش های جدید رو به رو شده و دوستان تازه ای 
پیدا می کنید. شما در اینجا می توانید ماجراجویی در طبیعت، 
کشف راه های جدید برای حل مسائل، و یا داشتن اوقات خوب 

را تجربه کنید؛ در حالی که ما به کشف دنیا می پردازیم. 
همچنین شما قطعا در تصمیم گیری ها در مورد کارهایی که 

انجام می دهیم دخیل خواهید بود!

پیش آهنگ ها به طفالن و جوانان از تمام نقاط جامعه، فرصت 
ماجراجویی کنار هم و رشد فردی را می دهد. ما سازمانی 

هستیم که از لحاظ سیاسی و مذهبی مستقل عمل می کنیم. تمام 
گروپ پیش آهنگ به کارهای مربوط به پیش آهنگی می پردازند 

و گروپ های مختلف ممکن است بسته به عالقه و تواناییشان 
فعالیت های دیگری نیز داشته باشند. برخی از آن ها روی 

قایقرانی یا پیاده روی تمرکز می کنند و برخی دیگر وقت خود را 
صرف فعالیت های اجتماعی، موسیقی، ایمان و تفکر می کنند.

ارزش های ما در درون تمام کارهایمان رسوخ کرده است – 
ما دوستان خوبی هستیم و به کیفیت اهمیت می دهیم! فعالیت 
های پیش آهنگی معموال در انجمن های محلی، گروپ پیش 
آهنگ، و دیگر گروپهای سویدن انجام می گیرد. ما در این 

گروپ به گروپ های مختلف سنی تقسیم می شویم و در طول 
خزان و بهار تقریبا هر هفته جلسه داریم. زمان برگزاری 

جلسات، ما کارهای مختلفی از جمله یادگیری چگونگی 
زنده ماندن در جنگل و بیابان، صحبت درباره موضوعات 

جنسیتی، یا کارهای خدمات اجتماعی را انجام می دهیم.  برای 
حضور در این جلسات باید عضو گروپ پیش آهنگ ها باشید. 

از طریق گروپ محلی تان می توانید در مورد هزینه حق 
عضویت کسب اطالع کنید. در صورت داشتن سوال در رابطه 
با حق عضویت یا در صورتی که طفلتان ضرورتهای خاصی 

دارد باید با مدیر یا رهبر گروپ صحبت کنید. 

سفر و ماجراجویی 
پیش آهنگ ها معموال به سفرهای یکروزه و یا شب ماندن می 

روند. شما به عنوان پیش آهنگ ماجراجویی را تجربه می 
کنید، چیزهای جدید را امتحان می کنید، خودتان را به چالش 
می کشید و خاطرات ماندگار می سازید. اکثر پیش آهنگ ها 
سفرهای تابستانه دارند. سفر معموال طوالنی تر از سفر یک 

روزه است و ممکن است چندین شب دور از خانه باشید. 
در طول سفر زمان زیادی برای فعالیت های پیش آهنگی و 
یافتن دوستان جدید دارید. پیش آهنگ ها برخی مواقع نیاز 

به فعالیت در هوای آزاد دارند، بنابراین خشک و گرم بودن 
افراد مهم است. افرادی که بارانی و کفش گرم ندارند از 

رهبر پیش آهنگ تقاضای کمک کنند.
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