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در مالقات های هفتگی به طور منظم با هم سن و سال هایامن دیدار 
می کنیم. هر چند که نشانه شناسایی ما کالهی به رنگ آبی تیره و 

دستامل گردنی به رنگ سبزآبی است
ما جمعیتی با تنوع گوناگون هستیم: در آملان ما ۱۲۰ گروه محلی داریم و 
یکی از آن ها به طور قطع در نزدیکی شامست. هنگام تعطیالت ما میان 

راه هستیم: ماجراجویی پیشاهنگی از خانه رشوع می شود و شام را تا 
متامی نقاط جهان می برد. به سوی آذرگاه های رسارس هیجان، شب هایی 

با آوازهای بلند و دوستی های جدید. ما هیچ نسبتی با احزاب سیاسی، 
ارتش یا گروه های عقیدتی خاصی نداریم.  ما به همه مردم خوش آمد 

می گوییم!

پیشاهنگ های ما همیشه میان راه هستند: آخر هفته ها، در تعطیالت، در 
منطقه، در آملان و گاهی هم در خارج. ما میخواهیم بیرون برویم- بیرون 

از زندگی روزمره و وارد طبیعت شویم. بنابراین پیاده روی می کنیم یا در 
پناهگاه هایی  چادر میزنیم که اغلب شعاری یکسان دارند.   چه در هنگام 
پیاده روی، قایق سواری یا دوچرخه سواری: با همدیگر مکان های جدید را 

کشف می کنیم و با مردم، کشورها و فرهنگ ها آشنا می شویم.

 کوله پشتی را ببندید و راه بیفتید!  هر هفته، ماجراجویی های کوچک 

 پیشاهنگی برای همه 

پیشاهنگ های جوان. کوچکرتین اعضای اتحادیه
 پیشاهنگ های آملان ۷ تا ۱۱ سال دارند. در گروه هایی ثابت به طور 

هفتگی با هم برای بازی و یادگیری قرار می گذارند.

پیشاهنگ های پرس و دخرت. شیطان های جوان در سن ۱۱ تا ۱۵ سالگی. 
آن ها در گرو ه های خود انسجام را تجربه می کنند، یاد می گیرند که 

مسیولیت بپذیرند و مستقل باشند. آن ها عاشق پیاده روی 
های بلندمدت در رسزمین های دور هستند.

Ranger und Rover بزرگرتهایشان ۱۶ تا ۲۵ سال دارند و گروهی عالی 
به شامر می آیند. آن ها با همدیگر مسیولیت افراد کوچکرت را می پذیرند و 

خود نیز به ماجراجویی می پردازند.

»اشتام« گروه های کوچک مختلف گروهی محلی را ایجاد
 می کنند که »اشتام« نامیده می شود. 

 در جلوی در خانه شام و در رسارس دنیا  

اتحادیه پیشاهنگان ] اتحادیه پیشاهنگان [بزرگرتین انجمن بین فرقه ای 
در آملان است. ما افتخاری و داوطلبانه کار می کنیم و منابع مالی ما از 

حق عضویت، کمک های مردمی و کمک های سازمان ها تامین می شود. 
همکاری با ما هزینه زیادی ندارد. در ارتباط با چادر زدن در پناهگاه ها 

هم کسی نباید به خاطر پول در خانه مباند. در مکان های بسیاری از آملان 
گروه های اتحادیه پیشاهنگان آملان وجود دارند که ما را جزیی از بزرگرتین 

جنبش جوانان جهان با ۵۰ میلیون جوان در تقریبا متامی
 کشور های کره زمین قرار می دهند.

 همکاری 

به یکی از جلسات هفتگی ما رس بزنید- از حضورتان خوشحال می شویم!
مستقیام در نزدیکرتین گروه محلی ثبت نام کنید:

 Ortsgruppensuche از قسمت www.pfadfinden.de و یا در سایت
دنبال یک »اشتام« در نزدیکی خودتان بگردید!


