ﻓراﻣﯾل ﺑطورﺧﻼﺻﮫ

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺑزرگ
در ﺷﮭر ﭘوری 8.6 – 10.6.2018
ھﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺷرﮐت ﮐﻧد
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی زﯾﺑﺎ ﺑرای  7ﺗﺎ  22ﺳﺎﻟﮫ ھﺎ
ﻗﯾﻣت  65 – 20ﯾورو ھر ﻧﻔر
ﺛﺑت ﻧﺎم ﺗﺎ  30.4.2018در آدرس kuksaan.fi/18925

ﺧوش آﻣدﯾد ﺑﮫ ﻓراﻣﯾل
ﻓراﻣﯾل در ﺗﺎرﯾﺦ  8.6ﺗﺎ  10.6.2018در ﺷﮭر ﭘوری ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ ﺟﻧوب ﻏرب ﻓﻧﻼﻧد ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود .ﺷﮭر ﭘوری اﺳﭘﺎﻧﺳر
و ﺣﻣﺎﯾت ﮔر اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت .ﻓراﻣﯾل ﺑرای اﻓرادی ﺑﯾن  7ﺗﺎ  22ﻣدﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻓرادی دﯾﮕری ﺑﻐﯾر از اﻋﺿﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ﻓراﻣﯾل روﯾش ﺳﺎده ی ﺑرای آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ اﺳت.
ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓراﻣﯾل ﻣﯾﺗواﻧﯾد در آدرس  partio.fiو  framil2018.fiﺳر ﺑزﻧﯾد .ﻓراﻣﯾل در ﺷﺑﮑﮫ
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :ﻓﯾﺳﺑوک ،اﻧﺳﺗﺎﮔرام و اﺳﻧپ ﭼت ﻧﯾز ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﮫ ی  @framil2018و ھﺷﺗﮓ  #framilﻣوﺟود اﺳت.

ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ ﻣرﺑوط ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ ﺧوش آﻣدﯾد .ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﺳرﮔرﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑرای ھﻣﮫ اﺳت .در ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ ھﻣﮫ ﺑﺎھم ھﺳﺗﯾم.

ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓراﻣﯾل  2018در Kirjurinluotoدر ﺷﮭر ﭘوری در ﺗﺎرﯾﺦ  8.6 – 10.6.2018ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﮐل آﺧر ھﻔﺗﮫ،
ﺑرای ﯾﮏ ﺷب ﯾﺎ ﺑرای ﯾﮏ روز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺷﺗراک ﮐﻧﯾد .ﺑﻌد از ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و در ﻣورد ﭼطور آﻣدن ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺣﺑت
ﻣﯾﮑﻧﯾم.

ﮐﺎرھﺎی ﮔروھﯽ  /ﺟﻣﻌﯽ
در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﮔروھﯽ اﺷﺗراک ﻣﯾﮑﻧﯾم .اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن زﯾر ﺳن  ١٨ﺳﺎل را ﺑزرﮔﺳﺎل ھﻣرای ﻣﯾﮑﻧد .آرزو ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ اطﻔﺎل و
ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﮔروه ﺗﮑﻣﯾل و آﻣﺎده اﺷﺗراک ﻧﻣﺎﯾﻧد .در ھر ﮔروه ده ﻧﻔری ﯾﮏ ﺑزرﮔﺳﺎل ھﻣرا ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﺷﺗراک ﮐﻧﯾد .ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﺷﺗراک ﻣﯾﮑﻧد ،ﮔروه ﺗﺷﮑﯾل داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در آن ﯾﮏ ﺑزرﮔﺳﺎل ھﻣرا ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﺳرﮔرﻣﯽ ﺑدون ﻣﺻرف داروھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ و ﻣواد ﻣﺧدر اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓراﻣﯾل ﻣﺻرف اﻟﮑل و ﺳﯾﮕﺎر ﻣﻣﻧوع
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺑرای ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﻌﻠول ھﺎ اﺳت و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ،ﮐﻣﮏ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾد.

ﻣﺣل اﻗﺎﻣت
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓراﻣﯾل در ﺧﯾﻣﮫ ھﺎ ﻣﯾﺧواﺑﻧد .ﺧﯾﻣﮫ ھﺎ ﺑرای  5000ﻧﻔر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻻزم ﻧدارﯾد ﺑﺎ ﺧود ﺧﯾﻣﮫ
ﺑﯾﺎورﯾد .اﮔر ھﻧوز اﻋﺿﺎی ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﺑﺎزھم ﺟﺎی ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﻣدرﺳﮫ اﻗﺎﻣت ﮐﻧﯾد .در ﺑﺎره ﻣﺣل اﻗﺎﻣت و ﺧواب
ﺑﻌدا ﻧظر ﺷﻣﺎ را ﺧواھﯾم ﭘرﺳﯾد .ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾد ﺑﺎ ﺧود ﮐﯾﺳﮫ ﺧواب ﺑﺎ ﺗﺷﮏ و ﭘﺗو ﺑﺑﯾﺎورﯾد .اﻣﯾدوارﯾم ھر ﮔروه در ﯾﮏ ﺟﺎی ی ﺑﺧواﺑﻧد.

ﻣوﺿوع و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ

ﻣوﺿوع ﻓراﻣﯾل ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺑراﺑری ،اﻣﻧﯾت و روﯾﺎھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در زﻣﯾن ،آب و ھوا اﺟرا ﻣﯾﺷود.
ﻓراﻣﯾل ﺗوﺳط ورزﺷﮑﺎر  Leo-Pekka Tähtiﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود .او ﺑﯾش از  20ﻣدال در ﺗﯾراﻧدازی ﺻﻧدﻟﯽ ﭼرﺧدار ﺑﮫ دﺳت
آورده اﺳت .او ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ در ﭘﻧﺞ ﮔروه ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﮑﻧﯾم :ﺑﭼﮫ ﮔرگ ھﺎ  9-7ﺳﺎﻟﮫ ،ﻧوﺟواﻧﺎن  10ﺗﺎ  12ﺳﺎﻟﮫ ،اﺳﮑﻧﺎس  12ﺗﺎ 15
ﺳﺎﻟﮫ ،ﺳﺎﻣوﺋل  17-15ﺳﺎﻟﮫ و ﻣﺳﺎﻓران  18ﺗﺎ  22ﺳﺎﻟﮫ .در ﻓراﻣﯾل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت .ﻗطﻌﺎ ﯾﮏ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ھﻣﮫ وﺟود دارد!
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﺷب ﺟﻣﻌﮫ ،ھر ﺷﺧص در ﮔروه ھﺎی ﺧود ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھر ﮔروه ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧد.
ﺷﻧﺑﮫ ھر ﮐس ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﯾن ،درﯾﺎ و ھوا ﺧود را دارد .ھر ﮐس ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر ﻋﻧﺻر را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻓﺻل ﺑﮭﺎر در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓراﻣﯾل ﻧﺷﺎن داده ﺧواھد ﺷد.
ھرﮔروھﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑرای ﺷب ﺷﻧﺑﮫ دارد.
ﻓراﻣﯾل در ﯾﮏ ﺟﺷن روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد .ﮐﺎﺳﻣﯾر آوازﺧوان ﻓﻧﻼﻧدی آھﻧﮓ ﻣﯾﺧواﻧد.
در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .در ﺻورت ﻻزم ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻐﯾﯾر داد .ھر ﮐس ﻻزم ﻧﯾﺳت
ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﻧﻠﻼﻧدی ﻣﺳﻠط ﺑﺎﺷد.

وﺳﺎﯾل ﻣورد ﻧﯾﺎز
ﺷﻣﺎ ﭼﺎدر ،ﺧﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﻟوازم دﯾﮕری ﻧﯾﺎز ﻧدارﯾد  .ﺷﻣﺎ ﻟﺑﺎس ﺑﯾرون و در ﺻورت ﻻزم ﻟﺑﺎس ﺑرای ﺧواب ﻧﯾﺎز دارﯾد .ﺑﻌدا ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﻟوازم
ﻣورد ﻧﯾﺎز درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.

ﻗﯾﻣت
اﮔر ﺑرای ﮐل آﺧرھﻔﺗﮫ اﺷﺗراک ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﻗﯾﻣت ﺣداﮐﺛر 65ﯾورو اﺳت .ﻗﯾﻣت دﻗﯾق ﺑﻌدا روﺷن ﺧواھد ﺷد .ﻗﯾﻣت ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،اﻗﺎﻣت و ﻏذا
اﺳت .ﺳﻔرھﺎ ﮔﻧﺟﺎﻧده ﻧﺷده اﺳت .ﻣﺻﺎرف ﺳﻔر ﺷﺎﻣل ﻗﯾﻣت ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧود ﺷﺎن ﺳﻔر ﺧود را ﺗرﺗﯾب ﻣﯾدھد .ھﻣﭼﻧﺎن
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ھزﯾﻧﮫ ﻣﺷﺎرﮐت را ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد )ﻣرﺑوط ﻣﺗرﺟﻣﺎن و دﺳﺗﯾﺎران ﻧﻣﯽ ﺷود(.
اﮔر ﺑرای وﻗت ﮐﻣﺗر ﺣﺿور دارﯾد:
ﺟﻣﻌﮫ €20
ﺷﻧﺑﮫ €30
ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ €25
ﺷﻧﺑﮫ – ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  55ﯾورو
ﺑﻌدا در ﺑﮭﺎر ھزﯾﻧﮫ ﻣﺷﺎرﮐت را ﭘرداﺧت ﻣﯾﮑﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ درھﻧﮕﺎم ﺛﺑت ﻧﺎم در ﺧواﺳت ﺑدھﯾد.

ﺛﺑت ﻧﺎم
ﺛﺑت ﻧﺎم ھم ﺑرای اﻋﺿﺎ و ھم ﺑرای ﻏﯾر اﻋﺿﺎ از طرﯾق وﯾب ﺳﺎﯾت زﯾر اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود .ﺳرﭘرﺳت ،اﻓرادی زﯾر  18ﺳﺎل را ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯾﮑﻧد.
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧد .آﺧرﯾن ﻣدت زﻣﺎن ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑرای اﻋﺿﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  28.3.2018ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑرای ﻏﯾر اﻋﺿﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 30.4
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
آدرس ﺛﺑت ﻧﺎم kuksaan.fi/18925
ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ در آدرس  www.framil.2018.fi.ﺳر ﺑزﻧﯾد.

ﺷرط ﻟﻐو
اﻋﺿﺎی ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﺷﺗراک ﺷﺎﻧرا را ﺗﺎرﯾﺦ  28.3ﻟﻐو ﮐﻧﻧد .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن دﯾﮕر ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  30.4ﻣﯾﺗواﻧﻧد آﻣدن ﺷﺎﻧرا ﻟﻐو ﯾﺎ
ﮐﻧﺳل ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﭘس از آن ﭘول ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻧﺧواھد ﺷد ،وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻧﻔری دﯾﮕری ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧود ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد و ھرﭼﯽ زودﺗر ﺑﮫ ﺳﺎری
وﯾﺣﯾرﻣﮑﯽ ) Sari Vihermäki (sari.vihermaki@partio.fiاطﻼع دھﯾد.
اﮔر ﻣرﯾض ﺷدﯾد ،ﭘول ﺧود را از ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .داﮐﺗر اﯾن ﮔواھﯽ را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در آدرس  www.framil2018.fiو ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  Framil 2018ﺳرﺑزﻧﯾد.

