حدث عظيم •
 2018في پوري من  8إلى  10حزيران •
يمكن للجميع املشاركة •
استمتع بالعمل مع األطفال من عمر  7إلى  22عا ًما •
السعر  65-20يورو  /للشخص •
: kuksaan.fi/18925االشتراك بحلول  30.4.2018في •
! FRAMLمرحبا بكم في
.في  10-8حزيران  2018في بوري  Framilسيعقد
.يتم تنظيم هذا الحدث من قبل حزب جنوب غرب فنلندا
.الحدث مدعوم من مدينة بوري
.هو لألطفال من عمر  7إلى  22عا ًما Framil
.يمكن أن تأتي من غير الكشافة
.هو وسيلة سهلة للتعرف على الدورية Framil
 partio.fiللمزيد من املعلومات حول الفريق والحدث يمكنك أن تجدها عبر
 framil2018.fiاو
يمكن أيضا العثور علينا عبر الفيسبوك،إينستاجرام والسناب جات تحت اسم
#framil.
@framil2018
.والجميع مرحب بهم لالنضمام إلى الدورية
.الكشافة هواية تناسب الجميع تقريبا ً
.في الصالون  ،نحن مع اآلخرين
.يمكن لألطفال  ،الشباب والبالغني االستمتاع بحفلة القوارب
الجدول الزمني
.سيعقد الحدث في بوري Framil 2018
في  .2018/10/06يمكنك حضور عطلة نهاية األسبوع كاملة  ،ليلة واحدة أو يوم واحد .بعد : kirjurinluotoالعنوان
.التسجيل  ،سيتم االتصال بك واالتفاق على كيفية املضي قدما في هذا الحدث
.االنضمام إلى استخدام األعمال هو جزء من البرنامج كمجموعة
.مع مشارك ثانوي هو مرافقة الكبار .نأمل أن يجتمع األطفال والشباب كمجموعة جاهزة
.شخص بالغ قريب
.يجب أن يكون هناك شخص بالغ واحد لكل عشرة قاصرين
.يمكنك ً
أيضا التسجيل بمفردك .يتم تجميع مجموعات اإلبالغ الذاتي مع مرافقة الكبار
.الكشافة هوايةإنسانية
.هو يحظر استخدام الكحول والتدخني Framil
.الحدث دون عائق قدر اإلمكان
.يمكنك الحصول على املساعدة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة
اإلقامة
.النوم في الخيام
 .هناك  5000خيمة
.ال تحتاج للخيمة الخاصة بك
.إذا لم تكن بعد كشافا ً  ،يمكنك ً
أيضا النوم في املدرسة
.سوف نسأل عن النوم في وقت الحق
.سوف تحتاج إلى حصيرة  /مرتبة للنوم وحقيبة نوم  /بطانية
!نأمل أن تنام املجموعة في نفس املكان
املواضيع والبرنامج

.يقوم البرنامج على املساواة وتعليم السالم واألحالم
.هو في الهواء الطلق . Framilالبرنامج على األرض واملاء والهواء
 Leo-Pekka Tähti.الحدث برعاية الرياضي
.وقد فاز بأكثر من  20ميدالية في إطالق الكرسي املتحرك
.يتحدث يوم االحد في الحزب
على عمل دورية في خمس مجموعات مختلفة :الذئب الجراء  9-7سنة 12-10 ،سنة املغامرين ،بتتبع  15-12سنة،
تم تصميم البرنامج وف ًقا لذلك .هناك  17-15 Framil ،سنة من العمر الهيام واملتنزهني  22-18عاما .مع برنامج
!بالتأكيد برنامج مناسب للجميع
أمثلة على البرنامج
.في مساء يوم الجمعة  ،اعمل في مجموعات منفصلة .تختار كل مجموعة القيام بمواضيع مختلفة •
.لدى كل شخص يوم السبت برنامجه الخاص باألرض والبحر والجو يمكن للجميع اختبار كل عنصر •
 Framil.سيتم الكشف عن مزيد من املعلومات حول البرنامج خالل فصل الربيع في •
.كل شخص لديه برنامج مساء خاص به يوم السبت •
.يتوج في وليمة األحد .كاسم موجود في الحفلة • Framall
يأخذ البرنامج في االعتبار مختلف احتياجات الدعم .يمكن تغيير البرنامج إذا لزم األمر .الجميع ال يجب أن يتحدث •
.جيدا الفنلندية
املستلزمات
ال تحتاج الخيمة الخاصة بك أو غيرها من اإلمدادات .تحتاج مالبس لفي الهواء الطلق والنوم إذا لزم األمر .سوف
.تحصل على قائمة من امللحقات في وقت الحق
السعر
إذا كنت تحضر عطلة نهاية األسبوع  ،فإن السعر يصل إلى  65يورو .سوف يكون السعر املحدد واضح في وقت الحق.
السعر يشمل البرنامج والسكن والوجبات .الرحالت ليست مدرجة .ينظم املشاركون رحالتهم بأنفسهم .يدفع البالغون
ً
).أيضا رسوم املشاركة )وليس للمترجمني واملساعدين
:إذا كنت تحضر لفترة أقصر
الجمعة  20يورو
السبت  30يورو
األحد  25يورو
السبت  -األحد  55يورو
سوف تدفع رسوم املشاركة في وقت الحق في الربيع .يمكنك تقديم طلب للحصول على رسوم للحصول على املساعدة.
.يطلب منك التسجيل
التسجيل
التسجيل يتم عبر اإلنترنت .يمكنك التسجيل عبر اإلنترنت حتى لو لم تكن من نصيبك .اآلباء يساعدون االطفال أقل من
 18سنة من العمر في التسجيل .يتم تسجيل البالغني ً
أيضا .ينتهي التسجيل على الكشافة  .28.3.2018إذا لم تكن
.منسقا  ،يرجى التسجيل في موعد أقصاه  30.4.2018على أبعد تقدير
: kuksaan.fi/18925قم بالتسجيل في
: www.framil.2018.fi.تتوفر التعليمات على املوقع اإللكتروني
سياسة اإللغاء
كشافة يمكن إلغاء التسجيل حتى  2018/3/28وغير الكشفية .30/04/2018-بعد ذلك لن يتم رد األموال .يمكنك
 (sari.vihermaki@partio.fi).عبر ايميلها  sariالبحث عن مشارك آخر .عليك إخبار
.إذا مرضت  ،سوف تحصل على املال من شركة التأمني .الطبيب يكتب الشهادة
معلومات أخرى
 Framil 2018وعلى قنوات  www.framil2018.fiاقرأ املزيد عن

