
اوقات فراغت هیجان 
انگیزتری فراهم آورید!

من به عنوان بزرگسال 
می خواهم سهیم باشم!

شما نیز به عنوان عضو خانواده یا فرد بزرگسال برای 
همکاری با ما بسیار خوش آمدید! شما میتوانید برای 

رهبری و مربی گری، برای بازی همراه دیگران، 
برای کمک در تهیه ی غذا، برای کار به عنوان 

مسئول محل یا برای رساندن بچه ها فعالیت کنید . 
شاید کار دیگری نیز در نظر دارید که جالب  تر از 

کارهای معمول است؟ 
نقش رهبر یا مربی پیش آهنگی این است که از پیش 
آهنگان حمایت کند، به حرف آنها گوش دهد و هنگام 
نیاز به آنها یاری برساند. هرچه پیشاهنگان بزرگتر 

می شوند، وظایف و مسئولیت های رهبری بیشتری بر 
عهده ی خود آنها گذاشته می شود. رهبران یا مربیان 
پیشاهنگی در هر سنّی وجود دارند و هیچ وقت برای 

شرکت در این کار دیر نیست. در این زمینه راهنمایی 
هایی نیز برای کمک به آنها مانند برنامه ی ترم، کتاب، 

آموزش و فهرست و شرح فعالیت در دسترس است.
ما که در فعالیت پیش آهنگی شرکت می کنیم همگی 

این کار را داوطلبانه و مجانی انجام می دهیم. بنابراین 
هرچه تعدادمان بیشتر باشد بهتر است. اگر مایلید که 

همکاری با ما را بیازمایید، با ما تماس بگیرید.
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سازمان پیشاهنگی برای همه ی کودکان و نوجوانان این فرصت را فراهم 

می آورد که باهم ماجراهای هیجان انگیزی را تجربه کنند و از رشد 

فردی برخوردار شوند. سازمان ما از نظر سیاسی و مذهبی یک سازمان 

غیر وابسته است. تمام گروه ها یا اکیپ های پیش آهنگی به فعالیت  های 

پیشآهنگی میپردازند و این فعالیت ها ممکن است بنا بر عالقه و شرایط از 

اکیپی به اکیپی دیگر تفاوت داشته باشد. برخی از آنها به قایق رانی بادبانی 

یا فعالیت های هوای آزاد مشغول می شوند، بعضی دیگر به فعالیت های 

اجتماعی، موسیقی، پرهیز از مشروبات الکلی یا اعتقادات می پردازند.

ارزش های ما در تمام آنچه که انجام می دهیم تنیده شده است. ما دوستان 

شفیقی با هم دیگر هستیم و ارزش برابر همگان را محترم می  شماریم. 

فعالیت پیش آهنگان غالبا در انجمن های محلی، اکیپ های پیش  آهنگی 

انجام می گیرد و اکیپ های پیشاهنگی در سراسر سوئد وجود دارند. اکیپ 

پیش آهنگی به گروه های سنی گوناگون تقسیم می شود و ما تقریبا هر هفته 

در پاییز و بهار دور هم جمع می شویم. هنگامی  که همدیگر را مالقات می 

کنیم کارهای بسیاری، از زنده ماندن در طبیعت گرفته تا بحث درباره ی 

برابری زن و مرد یا فعالیت اجتماعی، انجام می دهیم. شما، برای شرکت 

در پیش آهنگی باید عضو یک گروه یا اکیپ پیش آهنگی باشید. از طریق 

گروه محلی پیشاهنگی شما می توانید اطالعاتی در مورد حق عضویت به 

دست آورید. اگر چنانچه پرسشی درباره ی حق عضویت یا درباره ی نیاز 

خاص فرزند خود دارید با رئیس یا رهبر گروه صحبت کنید.

اردو و ماجرا
در سازمان پیشاهنگی ما غالبا به گردش های یک روزه یا گردش هایی 

با اقامت های کوتاه شبانه میرویم. شما به عنوان پیش آهنگ ماجراهای 

هیجان انگیزی را تجربه می کنید، چیزهای جدیدی را امتحان می کنید، 

خودتان را به چالش می کشید و خاطره هایی برای تمام زندگی می 

آفرینید. در تابستان، اکثر گروه های پیش آهنگی به اردو می روند. زمان 

یک اردو غالبا بیشتر از یک گردش روزانه است و ممکن است چند 

شبانه روز طول داشته باشد. در مدتی که اردو ادامه دارد، وقت کافی 

برای بسیاری از فعالیت های پیش آهنگی موجود است و امکان دیدار با 

دوستان جدیدی فراهم است. گاهی پیش آهنگان فعالیت های بیرونی دارند 

و بنابراین مهم است که در این مواقع همگی لباس خشک و گرم بر تن 

داشته باشند. کسانی که بارانی یا کفش های گرم ندارند، می توانند از یک 

رهبر پیش آهنگی کمک بخواهند.

هیجان، باهم بودن و رشد 


