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 لتحزم حقيبة الظهر الخاصة بك، ولتنطلق!  مغامرة صغرية )كل أسبوع( 

 الكشافة للجميع 

أشبال الكشافة: تبلغ أعامر أصغر األعضاء يف رابطة الكشافة
 لإلناث والذكور 7 إىل 11 عاًما، حيث يلتقون يف مجموعاتهم

 الثابتة أسبوعيًّا من أجل اللعب والتعلم.

أعضاء الكشافة من اإلناث والذكور: تبلغ أعامر الشباب األشداء 11 إىل 15 
عاًما، كام ينعمون بالتكاتف يف مجموعاتهم، ويتعلمون تحمل املسؤولية 

واالستقالل، فهم يحبون التجول والذهاب إىل بالد بعيد لعدة أسابيع.

رانجر وروفر )الرحالة الكبار(: تبلغ أعامر الكبار من 16 إىل 25 عاًما، وهم 
ن يصغرونهم ويحبون  يكونون فريًقا رائًعا، حيث يتحملون املسؤولية عمَّ

بدورهم املغامرة أيًضا.

الشعبة )شتام(: تكون املجموعات الصغرية مجموعة
 إقليمية „الشعبة الخاصة بهم“.

 من باب منزلك ويف جميع أنحاء العامل 

رابطة أعضاء الكشافة من اإلناث والذكور )رابطة أعضاء الكشافة من اإلناث 
والذكور( هي اتحاد متعدد الجنسيات يُعّد األكرب يف أملانيا ألعضاء الكشافة 
من اإلناث والذكور، فنحن نعمل بصورة تطوعية ونقوم بتمويل أنفسنا من 
خالل مساهامت األعضاء والتربعات واملنح العامة. وال تكلف املشاركة معنا 

الكثري، حتى يف معسكرات الخيام الخاصة بنا، كام يجب أال يبقى أحد يف 
منزله بسبب املال. توجد يف كثري من املناطق األملانية مجموعات من أعضاء 
الكشافة من اإلناث والذكور، التي تساهم بجزء يف حركة الشباب الكربى يف 

العامل بـ 50 مليون شاب يف جميع أنحاء العامل تقريبًا.

 شارك معنا 

عليك فقط أن متر علينا يف أحد األوقات الخاصة باملجموعة، نحن نسعد بك.

تواَصْل مبارشًة مع املجموعة اإلقليمية التالية الخاصة بك. 
أو تعرَّف عىل إحدى الشعب القريبة منك من خالل البحث عن املجموعة 

. www.pfadfinden.de :اإلقليمية عىل

نلتقي جميًعا مع نظرائنا يف األوقات الخاصة باملجموعات بصورة منتظمة. وعىل 
الرغم من ارتدائنا قميًصا أزرق داكًنا ورابطة عنق صفراء/ زرقاء كعالمة مميزة 

لنا، فإننا نُعترَب مجموعة متعددة األلوان. تتواجد 250 من املجموعات اإلقليمية 
داخل أملانيا والتي سوف تجد إحداها بالتأكيد بالقرب منك. دامئًا ما نكون يف 

حالة تنقل خالل اإلجازة، حيث تبدأ مغامرة القيام بعمل الكشافة من املنزل، ثم 
تقودك إىل خارجه حيث العامل بأرسه، إىل حيث طقطقة نار املخيم، وأمسيات 

الغناء الصاخبة، والصداقات الجديدة، كام أننا ال تعنينا األحزاب السياسية أو 
الجيش أو طوائف دينية بعينها، فنحن نرحب بجميع البرش.

يكون أعضاء الكشافة من اإلناث والذكور باستمرار يف حالة تنقل، سواء أكان هذا 
يف عطلة األسبوع، أو خالل اإلجازة، أو يف اإلقليم، أو يف أملانيا، وأحيانا يف الخارج، 

ألننا نرغب يف الخروج، الخروج من الحياة اليومية إىل الطبيعة، لذلك نذهب 
للتجول، أو نشارك يف معسكر الخيام، الذي غالبًا ما يحمل شعارًا. نكتشف مًعا 

أماكن جديدة، ونتعرف عىل برش وبلدان وثقافات، سواء أكان هذا يف أثناء 
التجول أو رحالت التجديف أو بواسطة الدراجة.


