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 إن يوم الذكرى العالمي لعام 2017 يتعلق كله بالنمو. فقد قمنا بإعداد
 هذه الحزمة لمساعدتكم في االحتفال بحركتنا العالمية ولمساندة

.النمو في منظمتكم الوطنية
 معًا نستطيع أن نحقق أكبر يوم ذكرى عالمي على نحو لم يسبق له

 !مثيل

جدول المحتويات:
•  الرسائل الرئيسية 

• ترويج يوم الذكرى العاملي

» نرش رسالة يف أنحاء منظمتكم الوطنية    

• وسائل التواصل االجتامعي  

» محتوى العينة 

Twibbon  تويبون  «   

» نصائح وألعاب مرحة 

• جمع األموال   

» صندوق يوم الذكرى العاملي 

» أفكار لجمع األموال 

• الرسوم الجرافيكية  

WAGGGS البطاقة الرسمية ليوم الذكرى العاملي، وتشمل رسالة من املجلس العاملي بالجمعية العاملية «

» صورة الغالف الفوتوغرافية يف الفيس بوك وشارة تويرت  

» تذييل لرسالة الربيد اإللكرتوين 

 » Letsgrow#  )دعونا ننمو) إطار )برواز)   

• جوائز آوالف   

When we Shine تحدي فيديو موسيقى عندما" نتألق" •

 لقد تم إعداد هذه الحزمة واملواد ذات الصلة ملساندة احتفاالتكم بيوم الذكرى العاملي. يُرجى استخدام كافة املواد ومشاركتها مع

 .اآلخرين يف منظمتكم، حيث معاً نستطيع أن ننرش الكلمة عن يوم الذكرى العاملي ونساعد يف منو حركتنا الرائعة

 حزمة التواصل بمناسبة يوم
الذكرى العالمي 2017
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الرسائل الرئيسية
•  تحتفل حركة املرشدات وفتيات الكشافة بيوم الذكرى العاملي بأنحاء العامل يوم 22 فرباير/ شباط من كل عام. إنه يوم الصداقة 

والتضامن الدويل.   

•  وشعار هذا العام هو "النمو Grow". إننا نؤمن بأن كل فتاة يجب أن تتاح لها الفرصة للنمو والتعلم وتحقيق إمكانياتها عىل أكمل 

وجه. إننا نؤمن بأن املزيد من الفتيات يجب أن يتمكّن من أن يكّن جزًء من حركة املرشدات وفتيات الكشافة.

• نريد أن تنمو احتفاالتنا بيوم الذكرى العاملي لعام 2017 ونريد أن ندعو مزيداً من الفتيات والشابات لتجربة ما يعنيه أن يكن جزًء 

من حركتنا. •

• إننا نريد عاملاً تتمتع فيه كافة الفتيات مبساحة آمنة للنمو وأن يكتسنب العديد من التجارب الهامة ذات الصلة التي ميكن الوصول 

إليها والتي يقودها املستخدم.

•  هناك ما يقرب من 800 مليون فتاة بأنحاء العامل ولكن نجد أن هناك عرشة ماليني منهن فقط من املرشدات وفتيات الكشافة. نريد 

أن نصل إىل املزيد من الفتيات!

•  يُعد يوم الذكرى العاملي فرصة مثالية لُنظهر للعامل الخصائص واملزايا الرائعة التي تتحىل بها املرشدات أو فتيات الكشافة، ولتشجيع 

املزيد من الشباب عىل املشاركة. 

•  سوف تساعدكم حزمة النشاط ليوم الذكرى العاملي عام 2017 يف التفكري عن النمو يف مجتمعكم. وقد تم تصميم هذه الحزمة 

لتستخدمها مجموعات املرشدات وفتيات الكشافة لديكم عىل مدار العام ملساعدتكم يف جذب أعضاء جدد إىل االجتامعات ولنمو 

حركتنا.

 

•  منذ عام 1932 أصبح يوم الذكرى العاملي فرصة مهمة أيضاً لجمع األموال ملساندة أعامل وأنشطة الجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة بأنحاء العامل. إن صندوق يوم الذكرى العاملي يدعم الجمعية العاملية لتوفري فرص تغيري حياة الفتيات يف جميع 

أنحاء العامل. إذ أن التربعات ميكن أن تساعدنا عىل النمو وللوصول إىل املزيد من الفتيات والشابات. ويف عام 2017، ندعوكم للتربع 

للصندوق عىل شبكة اإلنرتنت، من خالل صفحتنا بعنوان JustGiving )ألجل العطاء)، أو باستعامل زرار التربع CAF Donate أو عىل 

wagggs.org/WTDFund موقع اإلنرتنت
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 ترويج يوم الذكرى العالمي
 يستطيع كل شخص مشارك يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة أن يساعد يف تعزيز وترويج يوم الذكرى العاملي وألجل منو حركتنا، إليكم هنا خمسة

:أساليب بسيطة ميكن أن تساعدكم يف اإلعالن بصوت عال عن هذا اليوم الخاص

 خالل األشهر القليلة املقبلة ... شّجعوا املجموعات والفرق والوحدات يف منظمتكم الوطنية للمشاركة. ميكنكم نرش املعلومات عن حزمة النشاط

 عىل موقعكم باإلنرتنت وترويج يوم الذكرى العاملي يف رسالة إخبارية أو باستخدام رابط إىل حزمة النشاط وذلك عىل قنوات وسائل التواصل

.االجتامعي الخاصة بكم

 ابتداًء من شهر يناير / كانون الثاين ... ابدءوا املحادثة. سواء كانت محادثة شخصية أو عىل وسائل التواصل االجتامعي، بأن تسألوا اآلخرين

 ملشاركتكم وإبالغكم عن كيفية احتفالهم بيوم الذكرى العاملي فهذه ميكن أن تكون وسيلة رائعة لجعل الناس يتحدثون عن هذا الحدث. ابدءوا

.لبناء اإلثارة واملرح عىل وسائل التواصل االجتامعي LetsGrow# باستخدام

 يف يوم االحتفال ذاته... االنخراط يف وسائل التواصل االجتامعي، وتبادل الصور والرسائل عن أنشطتكم الخاصة بيوم الذكرى العاملي وهذه وسيلة

!رائعة إلخبار الناس عن املرشدات وفتيات الكشافة يف مجتمعكم ويف جميع أنحاء العامل

 يف نفس اليوم ... التحدث إىل شخص ما خارج الحركة عن يوم الذكرى العاملي – ما الذي يعنيه هذا اليوم بالنسبة لكم وكيف تحتفلون به. ميكنكم

 التحدث إىل األصدقاء والزمالء وأفراد العائلة أو الجمهور بصفة عامة حول الكيفية التي تستطيع بها حركة املرشدات وفتيات الكشافة أن تساعد

.مزيداً من الناس عىل فهم تأثري حركتنا

 بعد يوم التفكري العاملي... تم تصميم حزمة يوم التفكري العاملي الستخدامها عىل مدار العام. ويف حالة إمتامكم مامرسة األنشطة بعد اليوم، فإن

 مشاركة الصور والقصص عىل وسائل التواصل االجتامعي ميكن أن تكون وسيلة رائعة لتوضح للناس مظاهر املرح الذي تتمتع به املرشدات وفتيات

.عىل وسائل التواصل االجتامعي للمساعدة يف التوصل إىل أشخاص جدد لتنمية حركتنا LetsGrow# الكشافة. استمروا يف استخدام الهاشتاج
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وسائل التواصل االجتماعي
الالفتات املوضحة أدناه هي مجرد اقرتاح للمحتوى، وهي مصممة للعمل عىل موقع اإلنرتنت الخاص بالجمعية العاملية وعىل وسائل االتصاالت 

بكم خارج اإلنرتنت. وإننا ندعوكم لتعديل هذه الرسائل أو تصميم رسائلكم الخاصة لتتالءم مع قنواتكم / جامهريكم.

وسوف تشارك الجمعية العاملية الصور الفوتوغرافية لألنشطة من خالل التغريدات باستعامل #worGsteL عىل مدار شهر فرباير/ شباط. ونود أن 

نرى الكثري من الصور من مختلف أنحاء العامل، لذا نرجو تشجيع املجموعات والفرق والوحدات يف بلدانكم ملشاركة الصور الفوتوغرافية الخاصة 

بأنشطتهم.

WTD2017# و LetsGrow# :هاش تاج

ملحات عن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة:  
www.facebook.com/wagggs -  عىل الفيس بوك •

@wagggs_world - عىل تويرت • 

 نموذج للمحتوى
على الفيس بوك

العامل.    أنحاء  جميع  يف  الكشافة  وفتيات  املرشدات  من  ماليني  عرشة  مع  باالحتفال  فخورون  إننا  العاملي!!  الذكرى  يوم  سيحني  ما  رسعان    • 
 LetsGrow# وإلتاحة الفرصة ملزيد من الفتيات والشابات لالنضامم إىل حركتنا الرائعة. قوموا بتحميل حزمة أنشطة النمو

Grow عىل موقع اإلنرتنت . www.worldthinkingday.org وشاركوا معنا.

•  كيف تحتفلون بيوم الذكرى العامليWTD2017#! قدموا تعليقاتكم وأخباركم إلينا!

•  لقد أضفنا إطار )برواز) LetsGrow# إىل صورة ملفنا الشخيص، وميكنكم أن تضيفوا ملفكم الخاص عىل املوقع

هذا  أمامكم  نضع  إننا   !#WTD2017 للموقع  احتفاالتنا  لتنمية  ساعدونا   .http://twibbon.com/Support/world-thinking-day-2017  

التحدي أن تحصلوا عىل خمسة أصدقاء ليضافوا إىل إطار صوركم مللفكم الخاص – تخيلوا كم عدد األفراد الذين ميكنكم أن تكونوا مبعث إلهام 

لهم؟!

• نود أن نشاهد الصور الفوتوغرافية من أنشطتكم ليوم الذكرى العاملي – نرجو أن ترسلوا هذه الصور إلينا باستخدام LetsGrow#. ساعدونا يف 
أن نكون مصدر إلهام ملزيد من الفتيات والشابات لالنضامم إىل حركتنا الرائعة املذهلة!

•  شعار يوم الذكرى العاملي هذا العام هو النمو  Grow! – ونعتقد أن كل فتاة يجب أن تتاح لها الفرصة للنمو والتعلم وتحقيق طاقاتها الكامنة.

• هناك عرشة ماليني من الفتيات واملرشدات بأنحاء العامل. وإن حزمة أنشطتنا تدعوكم ملساعدة املزيد من الناس يف الوصول إىل حركة املرشدات 
.#LetsGrow و #WTD2017 وفتيات الكشافة يف مجتمعكم. شاركوا كيف ميكنكم االحتفال عن طريق

•  إن يوم الذكرى العاملي هذا العام يتعلق بكل يشء عن النمو. أخربونا ملاذا تعتقدون برضورة انضامم مزيد من الفتيات والشابات إىل حركتنا 

.#LetsGrow العاملية؟ شاركوا تعليقاتكم و
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TWITTER تويتر  
!#LetsGrow ؟ شاركوا صوركم الفوتوغرافية#WTD2017 كيف ستحتفلون بيوم الذكرى العاملي  •

•  سيحني قريباً يوم الذكرى العاملي !! قوموا اآلن بتحميل حزمة األنشطة WTD2017# عىل موقع اإلنرتنت

.#LetsGrow و    www.worldthinkingday.org 

•  لقد أضفنا برواز )إطار) LetsGrow#  عىل بروفيل منظمتنا، أضيفوا أنتم ملحات عنكم مبوقع

http://twibbon.com/Support/world-thinking-day-2017 - دعونا نجعل يوم الذكرى العاملي WTD2017#  أكرب حدث عىل نحو مل 

يسبق له مثيل!

#WTD2017 إنني أرتدي الوشاح الخاص بيوم 22 فرباير / شباط لالحتفال بيوم الذكرى العاملي. فهل ترتدونه أنتم؟  •

هل تعلمون أن جمع األموال يُشكل جزًء من يوم الذكرى العاملي WTD2017#؟ ميكنكم جمع التربعات معاً عىل اإلنرتنت ومساعدتنا عىل 

www.justgiving.com/campaigns/charity/wagggs/wtd النمو يف

•  ميكنكم مساعدتنا يف الوصول إىل عدد أكرب من الفتيات والشابات من خالل جمع التربعات معاً عىل اإلنرتنت. زورو

!#LetsGrowو www.justgiving.com/campaigns/charity/wagggs/wtd 

•  ما هي األشياء التي تروق لكم لكونكم من املرشدات أو فتيات الكشافة؟ شاركوا قصصكم وشجعوا املزيد من الناس عىل املشاركة 

#WTD2017 #LetsGrow

TWIBBON! :دعوة إلى العمل 

•  بعد نجاح شعارنا لعام Twibbon 2016، فسوف نُقدم اآلن شعار LetsGrow Twibbon# ليوم الذكرى العاملي لعام 2017 .وسوف 

تتمكنوا من إضافة هذا الشعار إىل صور ملفكم الشخيص عىل وسائل التواصل االجتامعي ابتداًء من شهر يناير / كانون الثاين.

•  ومن شهر يناير / كانون الثاين سوف نطلب من أعضاء الحركة بأنحاء العامل أن يروجوا للنمو عىل اإلنرتنت عن طريق إضافة برواز )إطار) 

لصور ملفاتهم الشخصية عىل وسائل التواصل االجتامعي ووضع تحدي أمامهم بأن يجعلوا خمسة أصدقاء إلضافة إطار عىل صورة ملفهم 

الشخيص.

 •  سوف تتمكنوا من إضافة اإلطار إىل ملفاتكم الشخصية )بروفيلكم) مبوقع

 http://twibbon.com/Support/world-thinking-day-2017 – إننا نضع هذا التحدي أمامكم يف الحصول عىل أكرب عدد ممكن من 

أتباعكم وأصدقائكم إلضافة اإلطار إىل ملفاتهم الشخصية )بروفيالتهم)! 

•  سوف يتوفر إطار )برواز) من شهر يناير / كانون الثاين عىل موقع اإلنرتنت الخاص بالجمعية العاملية حتى ميكنكم تحميله ومشاركته.
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أهم النصائح للفيس بوك وتويتر 
•  كونوا مرئيني بصورة جلية – الناس مولعون مبشاهدة الصور ومقاطع الفيديو الرائعة عىل وسائل التواصل االجتامعي. وسوف يساعد استخدام 

الصور يف تعزيز التواصل مع مشاركاتكم عىل وسائل التواصل االجتامعي.

•  انرشوا املشاركات، وابحثوا عن الرؤى املتبرصة / التحليالت واكتشفوا متى يتواجد متابعوكم عىل موقع اإلنرتنت. عادة ما يكون ذلك هو أول 

يشء يف الصباح، ويف وقت الغداء وعند انتهاء وقت املدرسة أو العمل! 

•  استمتعوا! اظهروا املرح واإلثارة التي تتمتع بها حركتنا فإن ذلك ميكن أن يساعد يف أن يبعث اإللهام للناس ليشاركوا. إن الناس ال يلجئون إىل 

وسائل التواصل االجتامعي ليكونوا جادين يف أسلوبهم فإنهم يريدون أن يبتسموا وأن يضحكوا مع العامل.

•  ابدءوا املحادثة – إذا طرح الناس أسئلة عليكم، أو تعليقات، أو أرسلوا رسائل لهم ، تجاوبوا معهم بالرد. فإن وسائل التواصل االجتامعي 

تتعلق ببناء مجتمع يتمتع بروح املشاركة والخصائص االجتامعية.
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جمع التبرعات
ندوق يوم الذكرى العالمي 

يف يوم الذكرى العاملي عام 1932 ، كتب آوالف بادن – باول Olave Baden-Powell إىل مليون فتاة من املرشدات وفتيات الكشافة يطلب 

منهم بنساً واحداً من كل منهن لدعم أعامل الجمعية العاملية. ومنذ ذلك الحني أصبح جمع التربعات جزًء هاماً من يوم الذكرى العاملي. 

تواصل الجمعية العاملية استخدام األموال التي يتم جمعها كجزء من يوم الذكرى العاملي من أجل توفري فرص تغيري حياة الفتيات يف جميع 

أنحاء العامل. تسمح هذه التربعات لنا بدعم الفتيات والشابات عىل إدارة املشاريع والحمالت، وحضور الدورات التدريبية، واملؤمترات، والندوات 

وغريها وغريها.

فعن طريق جمع التربعات للجمعية العاملية، ميكنكم مساعدتنا عىل النمو وإتاحة املزيد من الفرص ملزيد من الفتيات بأنحاء العامل. وعملية 

التربع بسيطة. زوروا موقع اإلنرتنت www.wagggs.org/WTDFund ملعرفة املزيد عن الكيفية التي ميكنكم بها التربع عرب اإلنرتنت.

بالنسبة ملن يقومون بحملة لجمع التربعات، ملاذا ال تنشئون صفحة عىل موقع جمع التربعات يف يوم الذكرى العاملي والذي يُقدم وسيلة بسيطة 

وآمنة بالنسبة لكم لجمع التربعات ليوم الذكرى العاملي. ميكنكم توقيع الدخول عىل اإلنرتنت وإنشاء صفحتكم ثم اطلبوا من األعضاء واألصدقاء 

وأفراد العائلة مبنظمتكم أو مبجموعتكم أن يتربعوا مبارشة إىل صندوق يوم الذكرى العاملي. ويقبل موقع اإلنرتنت تربعات بأكرث من 27 عملة 

ويدعم معظم اللغات الرئيسية

 الشهادات 
يحصل األعضاء واملجموعات الذين يُرسلون تربعاتهم إىل الجمعية العاملية عىل خطاب شكر وشهادة. وإننا ندرك أنه يف معظم البلدان، يتم إرسال 

التربعات إىل املكتب الرئييس للمنظمة العضو وإننا ال نريد حرمان أي شخص، لذلك قمنا بإعداد الشهادات لتكون متاحة عىل اإلنرتنت. وميكن 

للقادة تحميلها وتقدميها إىل مجموعاتهم بعد القيام بجمع التربعات والتربع إىل صندوق يوم الذكرى العاملي. وهذه الشهادات متاحة باللغات 

األربعة الخاصة بالجمعية العاملية ويسعدنا أن نرسل إليكم ملفات التصميم إذا رغبتم يف تعديلها بالنسبة للغتكم أو بلدكم.

أفكار لجمع التبرعات
نود أن تقوموا بجمع التربعات ومساعدة الجمعية العاملية للوصول إىل عدد أكرب من الفتيات عىل الصعيد العاملي؟ إلقوا نظرة عىل أفكارنا 

البسيطة لجمع التربعات ملساعدتكم يف بدء حملتكم: وإليكم أفكار رسيعة لجمع التربعات

وإليكم أفكار سريعة لجمع التبرعات
•  استضافة مسرية تحت رعاية، أو مسرية صامتة تحت رعاية مع مجموعتكم أو وحدتكم أو دوريتكم خالل أحد اجتامعاتكم املنتظمة. وميكن 

للفتيات أن يطلبوا من األصدقاء وأفراد العائلة أو من أفراد مجتمعهم لرعاية حدث جمع التربعات. 

•  تزيني أوعية ليوم الذكرى العاملي واطلبوا من الفتيات يف مجموعتكم أو وحدتكم أو دوريتكم جمع العمالت يف هذه األوعية خالل األسابيع 

التي تسبق يوم الذكرى العاملي. )إلقوا نظرة عىل صفحة 81 من حزمة تحدي النمو Grow challenge  لتعزيز تنفيذ هذه الفكرة بصورة أكرث).

خصصوا مزيدًا من الوقت لجمع التبرعات؟
•  استضيفوا فعالية ليوم الذكرى العاملي لألطفال املحليني نظري رسم دخول زهيد – وميكنكم استعامل بعض األنشطة من حزمة يوم الذكرى 

العاملي لعام 2017.

•  نظّموا أمسية فوازير ذات شعارات دولية نظري تكلفة يدفعها كل فريق للمشاركة وإعطاء جائزة للفائزين. وميكن أن تساعد األسئلة عن 

حركتنا العاملية يف أن تظهر للعامل األثر الذي تحققه أنشطتنا.

•  ملاذا ال تتحلوا بروح املغامرة؟ ملاذا ال تشاركوا يف مسابقة تحدي كبري مع القادة اآلخرين؟ ميكنكم التخطيط لرحلة أو مخيم أو حتى أن 

تجتمعوا كلكم معاً ألجل الهبوط من قمة جبل إىل أسفل بأحد املعامل املحلية لديكم.

•  قد تكون الفعاليات الخاصة طريقة رائعة لجمع التربعات والوصول إىل الناس خارج حركة املرشدات وفتيات الكشافة. ميكنكم تخطيط حفل 

ملهرجان احتفايل، أو مزاد علني أو حفل عشاء ملتذوقي األكالت وبيع التذاكر.
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الرسوم الجرافيكية
البطاقة الرسمية ليوم الذكرى العالمي 

من أوائل شهر فرباير/ شباط سوف نشارك معكم ببطاقة رسمية رقمية )ديجيتال) ليوم الذكرى العاملي. وسوف نطلب منكم 

مشاركتها مع األصدقاء ونقط االتصال واألعضاء والجدد عىل حركة املرشدات وفتيات الكشافة بأنحاء العامل يف يوم الذكرى العاملي 

هذا. وسوف تظهر الرسالة التالية يف البطاقة – من املجلس العاملي إىل املرشدات وفتيات الكشافة يف جميع أنحاء العامل – وإىل كل من نأمل أن 

ينضموا إلينا قريباً. نود أن نرى هذه الرسالة مرتجمة إىل لغاتكم املحلية لتصل إىل الكثريين من عائالتنا من املرشدات وفتيات الكشافة!

"أعزايئ املرشدات وفتيات الكشافة 

نيابة عن كل شخص يف الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، نود أن نتمنى لكم يوم ذكرى عاملي سعيد يف عام 

2017. فمنذ عام 1926 تم االحتفال بيوم الذكرى العاملي كل عام يف 22 فرباير / شباط – وهو عيد ميالد اللورد والليدي 

بادن باول- إنه اليوم الذي يجمعنا معاً لالحتفال والتواصل مع شقيقاتنا بأنحاء العامل، لنعمل معاً ألجل ضامن سامع صوت 

الفتيات. وشعار هذا العام هو النمو. ونعتقد بأن كل فتاة يجب أن تتاح لها الفرصة للنمو والتعلم وتحقيق طاقاتها الكامنة. 

ونعتقد أن مزيداً من الفتيات يجب أن يتمكّن من أن يكّن جزًء من حركة املرشدات وفتيات الكشافة. ويُعد يوم الذكرى 

العاملي فرصة هامة لنا لنظهر للعامل مدى روعة أن تكونوا جزًء من حركتنا العاملية. ويف عام 2017 نطلب منكم أن تقوموا 

بدعوة املزيد من الناس إىل احتفاالتنا بيوم الذكرى العاملي ملساعدتنا يف النمو ومساندة املزيد من الفتيات. وأياً كانت كيفية 

احتفالكم بهذا اليوم الخاص، فرنجو أن تحرصوا عىل مشاركة أنشطتكم وأفكاركم وتجاربكم وخرباتكم مع عرشة ماليني من 

األعضاء من 146 دولة من أعضائنا عىل الفيس بوك وتويرت مع LetsGrow# و WTD2017#. نشكركم جميعاً عىل كل ما 

تقدمونه ملساعدة الفتيات لتحقيق طاقاتهم الكامنة. وإننا شغوفون للغاية وال ميكنا االنتظار حتى نعمل معاً يف أكرب احتفال 

مل يسبق له مثيل ليوم الذكرى العاملي.

مع أطيب التمنيات من املجلس العاملي للجمعية العاملية"

صورة الغالف في الفيس بوك وشعار تويتر
 ستجدوا صورة الغالف يف الفيس بوك وشارة تويرت ليوم الذكرى العاملي عىل موقع اإلنرتنت الخاص بالجمعية العاملية بالعنوان

www.wagggs.org/resources
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تذييل رسالة البريد اإللكتروني 
انسخوا الصورة أدناه والصقوها عىل التذييل يف الجزء السفيل من رسائلكم بالربيد اإللكرتوين لنرش الكلمة عن يوم الذكرى العاملي. ويوجد 

www.worldthinkingday.org  للصورة رابط مع موقع

#LETSGROW FRAME )طار )برواز
قوموا بإنزال LetsGrow frame# كام هو مستخدم مع Twibbon للفيس بوك وصور امللف الشخيص يف تويرت عىل موقع اإلنرتنت 

 www.wagggs.org/resources للجمعية العاملية بالعنوان

جوائز آوالف لعام 2017 
للحصول عىل جوائز آوالف لعام 2017، نريد أن نحتفل مبجموعات املرشدات وفتيات الكشافة الاليت استطعن تحقيق منو للحركة عن طريق 

الوصول إىل الفتيات واملرشدات يف مجتمعاتهم ممن ال تتاح لهن الفرصة للوصول إىل حركة املرشدات وفتيات الكشافة من قبل. ويف حالة 

قيام األفراد أو املجموعات يف منظمتكم الوطنية باستكامل تحدي يوم الذكرى العاملي لعام 2017، فيمكنهم التقدم بطلبات للحصول عىل 

bit.ly/OlaveAwards2017 الجوائز. وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 31 مارس / آذار 2017. اكتشفوا املزيد عىل املوقع



  حزمة التواصل بمناسبة يوم الذكرى العالمي 102017

تحدي لقطات الفيديو لموسيقى بعنوان "عندما نتألق 
WHEN WE SHINE" بمناسبة يوم الذكرى العالمي لعام  2017 

Mp3 مجاناً عىل "When We Shine"  احتفاالً بيوم الذكرى العاملي، فإننا ندعوكم لتحميل أغنية وموسيقى "عندما نتألق 

 )www.whenweshine.org) ثم ميكنكم إعداد لقطات الفيديو الخاصة بكم للموسيقى أو مبساعدة الفرقة أو املجموعة أو املجلس و/أو 

املجتمع لديكم والذي يعرب بأفضل صورة عن روح مجتمعنا العاملي للمرشدات وفتيات الكشافة. من خالل التزايد والنمو يف العمل!. إنه نشاط 

من حزمة أنشطة يوم الذكرى العاملي WTD 2017  تحت عنوان: لتنمو خطوات وحركات الرقص الخاصة بكم، صفحة 51. 

يجب عليكم تقديم لقطات الفيديو املوسيقية الخاصة بكم يف موعد أقصاه 22 مارس / آذار2017 وسوف يتم اإلعالن عن الفائزين يف 31 

مارس / آذار 2017


