
 شارك يف 

املغامرة!

اعرف املزيد 

عن الكشافة

1800 SCOUTS
scoutsvictoria.com.au
كشافة فيكتوريا هي منظمة آمنة لألطفال مع عدم التسامح 

مطلًقا مع أي رضر أو إساءة أو إهامل. إننا نثّمن تنّوع 

أعضائنا، مبا يف ذلك تنّوع الجنس وامليل الجنيس والعرق 

والدين والقدرة. قم بزيارة صفحة اإلنرتنت الخاصة بالكشافة 

اآلمنة لألطفال لالطاّلع عىل مزيد من املعلومات.

 الكشافة 
مغامرة!

 الكشافة 
للجميع!

مهارات جديدة، أصدقاء رائعون، والكثري من املرح. إنه 

برنامج يشجع املهارات الحياتية مثل القيادة واملرونة 

والثقة والعمل بشكل جيد مع اآلخرين.

 نرّحب بجميع الصغار والكبار واآلباء. 

الكشافة نشاط ميكن لجميع أفراد األرسة 

االستمتاع به مًعا.

أكرث من 800000 شاب من سكان فيكتوريا 

نشأوا يف الكشافة - ثم تابعوا املساهمة 

كبالغني يف املجتمع األوسع.



الرباعم - سن 5-8 سنوات 

يتمتع الرباعم )Joey Scouts( باجتامع أسبوعي لألنشطة، ومبيت خارج املنزل من حني آلخر، وكسب 

شارات املشاركة مًعا. الشارة العليا هي جائزة التحدي للكشافة الرباعم. يُقام للرباعم كل عامني مخيّم 

لييل ضخم يسمى Kangaree )كنغاري(. كام يتعلمون أن إحدى األفكار األساسية للكشافة هي 

مساعدتنا لآلخرين. يبدأ Joeys باملساعدة يف املنزل.

األشبال - سن 8 سنوات - 11 سنة

ينمو األشبال، وينمو معهم برنامجهم. فباإلضافة إىل اجتامعهم األسبوعي، يقومون باملزيد من األنشطة 

الخارجية، مبا يف ذلك املخيّامت من حني آلخر وامليش ملسافات طويلة يف النهار. ولألشبال الكثري من 

الشارات التي ميكنهم كسبها، وهم يهدفون إىل الحصول عىل جائزة الذئب الفيض قبل االنتقال إىل 

 Cuboree فئة الكشافة. يستمتع اآلالف من األشبال كل ثالث سنوات مبخيم ملدة خمسة أيام يسمى

)كبوري(.

الكشافة - سن 11 - 15 سنة

يتميّز برنامج الكشافة مبزيد من الصعوبة - ولرأي الكشافة دور  كبري يف التخطيط له. يتحمل الكشافة 

األكرب سًنا أيًضا مسؤولية األعضاء األصغر سًنا. فهم يعلمونهم كيفية إعداد موقع للمخيم، وتخطيط 

وجباتهم الخاصة وطهيها، وعدم الضياع يف األحراج، والعديد من املهارات الخارجية األخرى. يجتمع كل 

ثالث سنوات أكرث من 12000 كشاف من جميع أنحاء أسرتاليا ملدة أسبوعني يف املهرجان )جمبوري(. 

أما أعىل جائزة يف قسم الكشافة فهي جائزة الكشافة األسرتالية التي تُعترب إنجازًا ضخاًم يستغرق 

الحصول عليها وقتًا ويتطلّب االنضباط الذايت والتنظيم الشخيص والقيادة.

الكشافة املتقّدمون - سن 15 - 18 سنة

يف هذه املرحلة تبدأ صعوبة الواجبات املدرسية بأخذ طابع أكرث جديّة، ولكن كونك كشافًا متقّدًما 

ميكن أن يساعدك! تظهر مجموعة من الدراسات األكادميية أن برنامًجا مثل برنامج ‘املتقّدمني’  

)املغامرة الخارجية، وإدارة الذات، واألصدقاء األقوياء، واملوجهون الكبار الجيدون( يؤدي إىل نتائج 

أفضل بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية يف املدرسة. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للكشافة املتقّدمني 

الذين حصلوا عىل جائزة Queen‘s Scout )كشافة امللكة( الحصول عىل دخول مبكر )قبل إجراء 

فحوص السنة الدراسية 12( إىل بعض الجامعات، والحصول عىل ميزة يف بعض الدورات.

الجّوالة - سن 18 - 25 سنة

للجّوالة برنامج رائع يبنونه بأنفسهم. فمن أنشطة مثل مناسبة Mudbash السنوي لرياضة السيارات 

يف العقار الخاص بهم يف سلسلة جبال Strathbogie Ranges ، إىل مخيّم Surfmoot عىل ساحل 

 Bogong فيكتوريا الشهري لركوب األمواج يف بداية العام، وانتهاًء بالتزلّج يف أي من شاليهني للجّوالة يف

و Baw Baw والرحالت الخارجية ومجموعة من املناسبات األخرى، يخلق الجّوالة فرًصا مذهلة 

ألنفسهم. وباإلضافة إىل تحدي قدراتهم الشخصية، يقدم الجّوالة الخدمة لجميع مجاالت الكشافة 

واملجتمع األوسع. )مساعدة اآلخرين هي فكرة يف كل مراحل الكشافة(. وأفضل جائزة للجّوالة هي 

جائزة بادن باول للكشافة.

الكبار

يدعم املتطوعون برنامج الكشافة ألنهم يهتمون بالشباب - وألنه ممتع! ومعظم القادة املتطوعني 

هم من األهايل. لكن بعضهم أصغر سًنا. يخضع جميع القادة لربنامج من الفحوص - فحص العمل 

مع األطفال، وفحص الرشطة الوطنية، وتوصيات من مزكّني لهم، ومقابلة، باإلضافة إىل مراجعة كل 

ثالث سنوات. وقد كانت الكشافة يف فيكتوريا سبّاقة يف مجال سالمة األطفال ألكرث من 75 عاًما.

يقوم القادة املتطوعون مبزيج من التدريب عرب اإلنرتنت والتدريب الجامعي لتعلّم طريقة تدريس 

الكشافة، وتقديم الكثري من األفكار للربامج.

يعني كونك قائًدا يف املجموعة الكشفية املحلية تخصيص بضع ساعات يف األسبوع وكذلك يف عطالت 

نهاية األسبوع من حني آلخر. لكن مردود هذا العمل هائل.

يتم دعم املجموعة الكشفية املحلية من قبل لجنة من األهايل الذين يضمنون أن لدى املجموعة ما 

يناسبها من أشخاص وممتلكات ومعدات وأموال إلدارة برنامج رائع.


