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كلمة ترحيب من نيكوال جرينستد و االستاذ بهايداس ناجرال

 Namaste  ي
نماس�ت

ي دلهي بالهند عام 2017.
ف الذي سينعقد �ف ي المؤتمر العالمي السادس والثالث�ي

نرحب بكم ترحيباً حاراً �ف

 ونريد أن يكون هذا المؤتمر العالمي أك�ث إيجابية ومشاركة عىل نحو لم يسبق له مثيل. يمكنكم مساعدتنا لجعله حقيقة واقعة من خالل انتهاز الفرص 
ي المشاورات ومن خالل االنخراط بنشاط ومشاركة أفضل الممارسات الخاصة بكم. 

نامج، والمشاركة �ف ي دلهي لتشكيل وتقديم ال�ب
المتاحة �ف

ي قدماً معاً كحركة واحدة، للموافقة عىل أهدافنا خالل السنوات الثالث المقبلة لتحقيق رؤية 2020: القيادة الأجل عالمها.
ثم الم�ف

 والأك�ث من مائة عام، ظلت حركة المرشدات وفتيات الكشافة هي الحركة العالمية الوحيدة الموجهة نحو مساندة كل فتاة وأي فتاة. فأينما تواجدت هي، 
تها، تستحق كل فتاة أن تكون االأفضل فيما يمكن أن تكون عليه. ومن خالل شعار المؤتمر “الأجل عالمها” سوف نعمل معاً للبناء  ومهما كانت خلفيتها وخ�ب

ي مساعدة الحركة للنمو والوصول إىل مزيد من الفتيات والشابات بأنحاء العالم.
عىل هدفنا �ف

ومعاً، سوف تعمل جمعية بهارات للكشافة والمرشدات )BSG( والجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS( لضمان تحقيق مؤتمر 
عالمي ملهم يعود عليكم بالفائدة الجمة. 

وإننا ندرك أنه سيكون أسبوعاً ال ينىس للجميع، حيث تشاركون مع أصدقائكم القدامى واالأصدقاء الجدد.  

تيبات العملية للمؤتمر. ي تحتاجون لمعرفتها حول عملية التسجيل والرسوم وبعض ال�ت
تُقدم هذه الحزمة لكم كل المعلومات ال�ت

ي الهند المذهلة
ي شغف كب�ي أن نراكم �ف

نحن �ف

كلمة ترحيب من نيكوال جرينستد 
وبهايداس ناجرال

لنيكوال جرينستد 

Nicola Grinstead 
رئيسة المجلس العالمي

الجمعية العالمية للمرشدات 
وفتيات الكشافة

 ب. أ. ناجرال  
Mr. B. I. Nagarale

 ، ي
المفوض الرئيسي الوط�ن

جمعية بهارات للكشافة 
والمرشدات  
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ي وسط الهند منذ عام 1911. 
ي جاباالبور، �ف

ي الهند �ف
كة مرشدات �ف تتمتع الهند بتاريخ عريق تفخر به لحركة المرشدات وفتيات الكشافة. وقد بدأت أول �ث

وإن جمعية بهارات للكشافة والمرشدات هي االآن منظمة تنمو برسعة حيث تبلغ عضويتها الكلية ما يزيد عن 5 مليون )3,7 مليون من الكشافة و2 مليون من 
المرشدين والمرشدات(. 

ة بصورة جلية ونامية باستمرار ومعتمدة عىل ذاتها  ف وإن رؤية جمعية بهارات للكشافة والمرشدات أنه مع حلول عام 2024، سوف تكون حركة شباب متم�ي
نامج جذاب  ، نابضة بالحياة ومستجيبة لكافة االتجاهات. وتسعى المنظمة إىل تزويد الشباب ب�ب ف ف الجنس�ي عىل الصعيد العالمي حيث تحقق التوازن ب�ي

دارة الفعالة. يتسم بالتحديات للشباب وقائم عىل القيمة، من خالل قادة أكفاء، والتواصل الفعال، واالستخدام االأمثل للتكنولوجيا واالإ

ي مؤتمرهم العالمي 
ويرس جمعية بهارات للكشافة والمرشدات باستقبال االأعضاء والضيوف الكرام من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة �ف

. ف السادس والثالث�ي
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ملحة موجزة عن الربنامج

األحد املوافق 17 سبتمرب / أيلول - الوصول

. ي
ي مطار أنديرا غاندي الدوىلي وسوف تكون وسائل النقل جاهزة الستقبالكم وتوصيلكم إىل مقر إقامتكم السك�ف

سوف يرحب بكم فريقنا �ف

ي المساء يمكنكم قضاء وقت فراغكم كما تشاءون ولتتأقلموا عىل بيتكم الجديد، أي مقركم بعيداً 
ة بعد الظهرية و�ف وسوف يكون التسجيل متاحاً طوال ف�ت

ي رحاب حركة المرشدات. 
عن بيتكم �ف

ي كل فندق من هذه الفنادق مطعم داخل الموقع حيث يمكنكم 
ي الوقت المناسب لتناول وجبة العشاء قبل أن تخلدوا إىل النوم، يوجد �ف

وإذا وصلتم �ف
التمتع بعشائكم الخاص.

اليوم األول، االثنني املوافق 18 سبتمرب / أيلول 

ي موعد متأخر من اليوم. 
سوف يكون التسجيل متاحاً مرة أخرى الأي شخص وصل �ف

ي الجلسات الجماعية.
ي فندقكم ثم بعد ذلك سوف تبدءوا أنشطة اليوم �ف

فطار �ف ويتم تقديم وجبة االإ

ي السابق لمنظمتنا رسمياً، وذلك 
غالق الكيان القانو�ف ي الجلسة الجماعية حيث نعقد اجتماع جمعية عمومية غ�ي عادية الإ

وسوف يكون هناك احتفال خاص �ف
)OIC(  ية ف العتماد هيكل تنظيمي للتأسيس كمنظمة خ�ي ي أعقاب قرار المؤتمر العالمي الخامس والثالث�ي

�ف

اتيجية والتخطيط للمستقبل.  س�ت ي قبل أن ننتقل إىل أعمال المؤتمر عن االإ
ي الما�ف

وسوف يكون ذلك وقتاً للتفك�ي �ف

ي حفل االفتتاح.
وسينتهي اليوم باحتفال �ف

اليوم الثاين، الثالثاء املوافق 19 سبتمرب / أيلول 

احات وتبادل وجهات النظر قبل أن ننقسم إىل مجموعة واسعة من جلسات التواصل  ي جلسة جماعية بالكث�ي من الفرص لمناقشة االق�ت
سوف نبدأ اليوم �ف

ي شبكات. وسوف نتمكن من استكشاف الكث�ي من االأفكار الجديدة وإجراء االتصاالت. 
�ف

ي المساء. 
سوف تكون هناك فرصة أخرى لنشارك معكم تجربة منظمتكم العضو خالل سوق االأفكار �ف

كما سوف نقدم لكم أيضاً “لقاًء �يعاً” مع المرشحات لعضوية المجلس العالمي! وسوف تكون هذه فرصة مرحة وغ�ي رسمية لاللتقاء مع المرشحات 
ي تدعوهم للعمل وما يمكن أن يجلبوه للجمعية العالمية. 

ومعرفة قدر أك�ب منهم عن االأسباب ال�ت

اليوم الثالث، األربعاء املوافق 20 سبتمرب /أيلول

ي ورش العمل ذات الصلة بكم.
سوف يكون يوم االأربعاء هو يوم الغوص العميق �ف

ء عمىلي لتأخذه معك إىل بيتك.  ي
ي شبكات، وفرصة للعمل عىل �ث

وسوف تتضمن ورش العمل وجهات النظر الخاصة بالمنظمات االأعضاء، والتواصل �ف

ف الرحالت االختيارية المسائية: ي الشبكات أو االختيار من ب�ي
ي يوم االأربعاء أمسية حرة حيث يمكنكم االختيار إما االستمتاع بمرافق الفندق أو االستمرار �ف

و�ف

Bollywood Theatre Kingdom of Dreams 1 - ليلة ترفيهية يف مرسح مملكة األحالم يف بوليوود

اغتنموا هذه الفرصة للتمتع بهذه التجربة الثقافية الغامرة ومعرفة بعض خطوات الرقص الجديدة!

ي رواية القصص، صناعة المرسح السحري عىل نحو لم 
ي / رقصات بوليوود �ف

ي أغا�ف ة حيث تل�ب هذا هو رد فعل الهند لموسيقى برودواي الشه�ي
ي صناعة السينما. )يُرجى المالحظة أن هذا العرض باللغة الهندية، وبالتاىلي سيتم 

يسبق له مثيل من قبل. وتظهر هنا بعض من أفضل المواهب �ف
ية(. ف نجل�ي توف�ي أجهزة ترجمة باللغة االإ

2 - جولة مسائية ملدينة دلهي 

ي اليوم. 
ي تنبض فيها الحياة عىل مدار 24 ساعة �ف

شاهدوا المواقع وتعلموا الكث�ي عن هذه المدينة الرائعة الجميلة ال�ت

ي الهند باسم بنغاال صاحب جوردوارا حيث نقوم أيضاً بزيارة 
ي �ف يح السيخ الشع�ب وسوف تقوموا بزيارة مدينة دلهي الجديدة، والتمشية داخل �ف

. وبعد ذلك، ننتقل بالسيارة مروراً بموقع بولفارد راج  ف مطبخه المقدس “النجار”. ويمكنكم سماع التأمالت المستمرة من قبل الكهنة المقدس�ي
ي النهاية نزور أسواق وسط البلد باسم كونوت بليس. 

لمان. و�ف لمشاهدة بوابة الهند والنصب التذكاري للحرب العالمية االأوىل، ومقر الرئيس وال�ب
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“لقد كانت هذه فرصة مدهشة بالنسبة يل أن 

أنضم إىل املؤمتر العاملي الخامس والثالثني 

يف هونج كونج حيث شعرت باملباركة. شكراً 

لكم جميعاً، يا من فتحتم أعيني ووّسعتم 

رؤيتي عن حركة املرشدات وفتيات الكشافة. 

لقد كانت مدة األيام الخمسة قصرية ولكنني 

أتطلع قدماً إىل مشاركة هذه التجربة الرائعة 

مع أصدقايئ وشقيقايت املرشدات يف ماليزيا. 

أشكركم شكراً جزيالً.”

إحدى الحارضات باملؤمتر العاملي يف هونج 

كونج لعام 2014

التسجيالت متاحة إىل 31 

مارس  / شباط 2017

قامة.  كة Perfect Travel باستخدام استمارة الحجز مكان االإ ف من خالل مرشدنا السياحي وهي �ث ويمكنكم حجز الرحلت�ي

آخر موعد لهذين الخيارين هو أول يوليو / تموز 2017. 

ي موعد أقصاه أول أغسطس / آب 2017.
داد للخيارين �ف ويجب دفع تكلفة الخيارين دفع كامل غ�ي قابل لالس�ت

https://www.wagggs.org/documents/1582/Optional_Evening_ExcursionsENG.pdf لمزيد من المعلومات عن الرحالت مع االأسعار

اليوم الرابع، الثالثاء املوافق 21 سبتمرب / أيلول 

احات المطروحة وبخصوص مجلسنا العالمي الجديد. هذا هو وقت صنع  عودة مرة أخرى إىل الجلسة الجماعية اليوم حيث سنقوم بالتصويت عىل االق�ت
القرار! 

ي الليلة الدولية والسوق العالمي. وتتاح لكل منظمة عضو مساحة لعرض منتجات بلدها و/ أو بيع 
سوف ينتهي اليوم بلحظة لالحتفال بتنوعنا العالمي �ف

الحاجيات أثناء االأمسية.

اليوم الخامس، الجمعة املوافق 22 سبتمرب / أيلول

ي الخطة ونجعلها واقعاً 
اتيجية العالمية. هنا حيث نضع حياة نابضة �ف س�ت ي هذا الصباح لتخطيط تنفيذ الخطة االإ

قليمي �ف سوف نعمل عىل المستوى االإ
ي منظماتنا االأعضاء. 

ملموساً �ف

ي 
ي تحققت؛ واالأعمال والخطط ال�ت

كة؛ والشبكات ال�ت ي االأشياء المستفادة والمش�ت
ي الحفل الختامي وهي فرصة للتفك�ي �ف

ي المؤتمر إىل نهايته �ف
وسوف يأ�ت

سنأخذها معنا إىل بالدنا.

______________________________________________________________________

السبت، املوافق 23 سبتمرب / أيلول - املغادرة

ي قبل المغادرة، حيث يتم اصطحابكم إىل المطار لوداع رائع. 
ي مقركم السك�ف

فطار �ف استمتعوا باالإ

تم إحدى الجوالت المعروضة ي مغامرة جديدة إذا اخ�ت
تم ، فسوف تكونوا عىل استعداد للمغادرة �ف 13أو إذا اخ�ت
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 Eventbrite ي  2017 إىل 28 مارس  /شباط 2017 . احجزوا االآن مع
ة من 13 يناير / كانون الثا�ف التسجيل الكامل الأعضاء الوفود والمراقبات متاح خالل الف�ت

www.wagggs.org/36woco نت ن�ت عىل موقع االإ

األسعار 

ي أما بالنسبة لكافة الشابات 
لي�ف ائح A إىل H أقل من الرسم الكامل وقدره 577 جنيه إس�ت ي البلدان داخل الرسث

لرسوم مهيأة بحيث يتم دفع رسوم العضوية �ف
ي بنسبة 33%.

ي المؤتمر، فسوف يحصلوا أيضاً عىل تخفيض إضا�ف
ي اليوم االأول �ف

تحت عمر 30 سنة اعتباراً �ف

نامج )فمثالً اليوم االأول من المؤتمر( فيمكنهم التسجيل كزوار اليوم مع Eventbrite. وآخر موعد  بالنسبة الأي ضيوف مهتمون بحضور أجزاء معينة من ال�ب
لتسجيل زوار اليوم هو أول أغسطس / آب 2017. 

ي شك، يُرجى 
ف فقط حضورها. وإذا كنتم �ف يُرجى المراعاة بأن بعض الجلسات سوف تكون مغلقة عىل الجمهور حيث يمكن الأعضاء الوفود والمراقب�ي

ي إىل woco@wagggs.org.قبل دفع رسم تسجيل زائر اليوم. 
و�ف المراجعة عن طريق إرسال بريد إلك�ت

املنح

نأمل أن تتمكنوا من مساندة عدد من المنظمات االأعضاء مالياً ممن ال يستطيعون بخالف ذلك حضور المؤتمر العالمي. وعند استكمال بيانات استمارة 
قامة و/أو السفر. ي طلب منحة لمساندة التسجيل، أو االإ

ي المربع المالئم إذا رغبتم �ف
التسجيل الخاصة بكم، يُرجى وضع عالمة �ف

اير 2017  ولطلب منحة، يُرجى أن ترسلوا لنا استمارة الطلب المكتملة للمنحة والرعاية قبل 28 ف�ب

ي إرسال أعضاء وفدها إىل المؤتمر العالمي. وأن أي مساعدة سوف تكون مقدرة بصورة 
وهناك أيضاً فرصة متاحة لرعاية منظمة عضو أخرى لتساعدها �ف

اير / شباط 2017.  ي من استمارة طلب المنحة والرعاية. يُرجى إرجاع االستمارة قبل 28 ف�ب
ة ويمكنكم إبالغنا عن نواياكم عند استكمال الجزء الثا�ف كب�ي

ي موعد أقصاه نهاية شهر 
ي مارس / آذار 2017، كما سيتم إبالغ كافة المنظمات االأعضاء المتقدمة بطلبات بنتيجة طلبهم �ف

ي الطلبات �ف
وسوف يتم النظر �ف
مارس / آذار 2017.

التسجيل

التخفيضات رشيحة رسوم العضوية األسعار

تحت 30 سنة الرسم الكامل تحت 30 سنة الرسم الكامل

50% 25% £389 £581 A – D

43% 15% £441 £659 E & F

40% 10% £468 £698 G & H

0% 33% £519 £775 I & J

0% 33% £519 £775 الضيوف شامالً األعضاء الرشفيني
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ف  من 150,000 إىل 250,000.....................................5 مراقب�ي

ف من250,001 إىل 1,000,000....................................7 مراقب�ي

ف من 1,000,001  أو أزيد عضو................................8 مراقب�ي

لحد 20,000 عضو..................................................مراقب واحد

ف   من 20,001 إىل 50,000 عضو...............................3 مراقب�ي

ف من 50,001 إىل 150,000 عضو.............................4 مراقب�ي

أماكن ألعضاء الوفود واملراقبني

. ويحق للمنظمات االأعضاء ذات العضوية الكاملة والمنتسبة إرسال أك�ث من  ف يتم تمثيل المنظمات االأعضاء عن طريق عدد من أعضاء الوفد والمراقب�ي
ف عنها إىل المؤتمر. ف مندوب�ي شخص�ي

“يتعني عىل املنظمة العضو، وفقاً لعملية صنع القرار املعتادة لديها، أن تفوض شخصاً )بأن تكون 

 رئيسة الوفد ... لتعمل كمندوبها يف أي اجتامع عمومي للجمعية العاملية وفقاً للوائح الداخلية” 

)النظام األسايس للجمعية العاملية والالئحة الداخلية 1-7-21(.

“لقد استمتعت ألول مرة بتجربة املؤمتر 

مع الشباب من عمري. 

ولقد ألهمتني أيضاً معظم السيدات 

الاليت تحدثن إلينا يف خطاباتهم أثناء 

املؤمتر وعدت إىل بيتي يف صورة أفضل 

عام غادرته من ناحية التواصل والتجربة 

الثمينة التي اكتسبتها!” 

 -: ، ويتوقف العدد عىل عضويتهم، عىل النحو التاىلي ف ويجوز للمنظمات االأعضاء أن تجلب مراقب�ي

ف لكل جمعية فرعية،  ، فيجوز لالتحاد أن يُرسل وفداً مكون من شخص�ي ف ي حالة وجود اتحاد، ما لم تسمح أرقام العضوية بعدد أك�ب من المشارك�ي
ولكن �ف

ف عنها.  يكون الشخصان مندوب�ي

ي صنع القرار، أينما كان ذلك ممكناً.
وتشجع الجمعية العالمية مشاركة الشابات �ف

ي الذي 
ف )فعىل سبيل المثال، شابات يتم توجيههم من قبل أحد أعضاء المجلس الوط�ف ي جلب عدد صغ�ي من االأعضاء االإضافي�ي

وإذا رغبت منظمة عضو �ف
ي المؤتمر. وسوف يدرس 

ي من الضيوف �ف
ي المؤتمر( فعندئذ يمكنه التقدم بطلب إىل المجلس العالمي للحصول عىل عدد إضا�ف

هو مندوب، إذا كان موفداً �ف
ي توقيتها السليم.

المجلس العالمي كافة الطلبات ويقدم استجابة �ف

ي تقديم مثل هذا الطلب.
ي إىل woco@wagggs.org إذا رغبتم �ف

و�ف يُرجى إرسال رسالة بريد إلك�ت
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يشمل رسم التسجيل الكامل ما ييل:

ي دلهي بالهند.
، ومن مطار أنديرا غاندي الدوىلي �ف ي

ي فنادق أيروسي�ت
انتقاالت المطار من وإىل مقر إقامتكم �ف  -

حقيبة المؤتمر   -

ف  ي كافة الجلسات وورش العمل وأنشطة الربط الشبكي بالمؤتمر العالمي السادس والثالث�ي
الحضور �ف  -

ي ليلة السوق الدوىلي 
مساحة بالمعرض �ف  -

ي فندق بولمان خمسة نجوم أثناء االأيام الخمسة للمؤتمر )يتم تقديم وجبة 
الشاي الصباحي ووجبة الغداء والشاي بعد الظهرية والعشاء �ف  -

ي فندق من اختيارك(
فطار بسعر الغرفة �ف االإ

ي الغرف االأصغر حجماً المقسمة 
جمة الشفوية بالهمس �ف ي كافة الجلسات العامة، وال�ت

جمة الفورية باللغات االأربعة �ف ال�ت  -

ي مكان إنعقاد المؤتمر
نت الالسلكي طوال االأيام الخمسة �ف ن�ت الوصول إىل االإ  -

ويشمل رسم تسجيل زائر اليوم ماييل:

ف لليوم الذي تختارونه ي شبكات بالمؤتمر العالمي السادس والثالث�ي
حضور كافة الجلسات المفتوحة وورش العمل وأنشطة التواصل �ف  -

ي فندق بولمان خمسة نجوم أثناء اليوم المختار
شاي الصباح ووجبة الغداء وشاي بعد الظهر ووجبة العشاء �ف  -

ي غرف التقسيم االأصغر
ي الجلسات الجماعية وترجمة بالهمس قد تكون مطلوبة �ف

جمة الفورية باللغات االأربعة �ف ال�ت  -

ي مكان انعقاد المؤتمر 
نت الالسلكي �ف التوصل لالن�ت  -

الحجز أون الين مع رشكة

ي الفعالية بأن يحجزوا برسعة وسهولة تذاكرهم ويقدموا تفاصيل 
اء التذاكر أون الين وتسمح لمشاركينها �ف ي العالم لرسث

تُعد Eventbrite  هى أك�ب منصة �ف
، فسوف نقوم بكافة أعمال التسجيل أون الين خالل المؤتمر  ف التسجيل والدفع ببطاقات سليمة وآمنة. وبالنسبة للمؤتمر العالمي السادس والثالث�ي

ف باستخدام صفحة Eventbrite  المخصصة لذلك: اتبعوا الروابط أدناه للوصول إىل صفحة Eventbrite  لدينا: العالمي السادس والثالث�ي

http://bit.ly/36WoCoRegistration

ية،والفرنسية، واالأسبانية والعربية(. ويمكنكم حجز أك�ث من تذكرة  ف نجل�ي يتاح التسجيل عىل Eventbrite باللغات االأربعة الرسمية للجمعية العالمية )االإ
ين. ويمكنكم تعديل المعلومات الشخصية وتفاصيل السفر بعد  ي كل مرة ولكن سوف تطالبوا بتقديم المعلومات التفصيلية لكل الحا�ف

واحدة �ف
ان(.  ي تاريخ الحق، وبمجرد حجزكم لرحلة الط�ي

ان �ف استكمال التسجيل. )فعىل سبيل المثال يمكنكم تعبئة المعلومات عن رحالت الط�ي

يس. ا، ماس�ت كارد وأمريكان إكس�ب ف بعد إنتهاء التسجيل سوف تطالبوا فوراً بدفع المبلغ الكىلي لكل التذاكر وسوف تعرض لكم الوسائل التالية للدفع: ف�ي

ي ذلك.
وإذا لم تتمكنوا من التسجيل أون الين أو لديكم أي مشاكل فيما يتعلق بحجزكم، يُرجى االتصال بنا وسوف يسعدنا أن نساعد �ف

ي الجمعية 
ي  woco@wagggs.org أو عن طريق االتصال بفريقنا الخاص بالفعاليات �ف

و�ف لك�ت يد االإ يُرجى االتصال بنا باستخدام عنوان ال�ب
ي مكتب بروكسل )21 24 893 2 32+(

ي مقر المكتب العالمي )488 4336 207 44+(  أو �ف
العالمية �ف

Eventbrite
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أحداث إضافية ومكان للعرض
ي الدعوة للمؤتمر سألناكم أن تشاركوا أفكاركم معنا بخصوص:

�ف

اح برنامج المؤتمر • اق�ت

حة للتصويت من المنظمات االأعضاء  احات المق�ت • االق�ت

• طلبات سوق االأفكار

ي شبكات أو مجموعات ذات اهتمامات خاصة
• النعقاد اجتماعات خاصة بمجموعات التواصل �ف

• ترشيحات المجلس العالمي

ف • التعب�ي عن االهتمام باستضافة المؤتمر العالمي السابع والثالث�ي

كما نود أن ندعوكم أيضاً الستئجار مكان بالمعرض طوال مدة المؤتمر العالمي.

ي هذه المرحلة. ولكن سوف نبذل قصارى جهدنا الستيعاب كافة الطلبات. 
نتيجة لضيق المكان يمكننا فقط أن نعرض مساحة واحدة لكل منظمة عضو �ف

ي يمكن أن نقدمها و االأسعار. 
وسوف تستجيب الجمعية العالمية بعد 31 مارس / آذار 2017 بشأن عدد أماكن العرض ال�ت

ي العرض. 
ويمكنكم تعبئة استمارة طلب مكان للعرض والفعالية لطلب مكان �ف

وتكون التكلفة مستحقة الدفع عند التسجيل بالمؤتمر العالمي. 

ي حالة الطلب من خالل 
تيب مكان للفعاليات مسبقاً، أثناء المؤتمر أو بعده. و�ف ف أن يقوم ب�ت سوف يرس فريق تخطيط المؤتمر العالمي السادس والثالث�ي

إحدى المنظمات االأعضاء. ويوجد لدى فندق بولمان عدة خيارات لغرف مقسمة، لذلك سوف نطلب بعض المعلومات االأساسية للتأكد من قيامنا بحجز 
المكان المالئم لكم. 

ي 
استعملوا استمارة طلب مكان للعرض والفعالية لحجز مكان لالجتماع السابق أو الحق، وحفل استقبال أثناء المؤتمر أو أي فعالية أخرى ترغبون �ف

استضافتها(   

ي نظ�ي تأج�ي أي مكان للفعالية وترتيبات التغذية خارج برنامج المؤتمر العالمي. وسوف يكون الدفع مطلوبا قبل أول 
وسوف يتم تحصيل رسم إضا�ف

أغسطس / آب 2017.
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اإلقامة

نت فندق بولمان؛ وفندق نوفوتل؛ وفندق إيبيس للحصول عىل قائمة بكافة التسهيالت الخاصة بهم.  ن�ت زوروا عىل االإ

 : ف ف المحلي�ي قامة من خالل مرشدينا السياحي�ي يمكن حجز جميع أماكن االإ

Perfect Travels & Tours Pvt Ltd.
Adtiya Bajaj :المدير ونقطة االتصال االأوىل: أديتيا باجاج

  adi@perfecttravels.net : ي الرئيىسي
و�ف لك�ت يد االإ عنوان ال�ب

 info@perfecttravels.net :ي البديل
و�ف لك�ت يد االإ عنوان ال�ب

أرقام الهواتف: 777 111 98 91+ ,04 564 104 98 91+, 04 976 112 98 91+

 www.perfecttravels.net :نت إن�ت

قامة  قامة باستعمال استمارة حجز مكان االإ يمكن حجز مكان االإ

قامة هو 31 مارس / آذار 2017.  آخر موعد لحجز االإ

وط لحجز  كة Perfect travel أن تضمن نفس االأسعار والرسث قامة للوفرة. وال تستطيع الجمعية العالمية و�ث بعد آخر موعد، يخضع حجز مكان االإ
قامة.  مكان االإ

احجزوا االآن وأكدوا اختياركم للفندق. 

ي موعد مبكر للحصول عىل أول اختيار لكم. 
تخضع كافة الغرف للوفرة. احجزوا �ف

شخص ثالث يف الغرفة 

)رسير إضايف( 

شغل غرفة لشخصني 

)برسيرين أو رسير مذدوج(
شغل غرفة لشخص الفندق

2500 روبية هندية 6000 روبية هندية 9400 روبية هندية فندق بولمان خمس نجوم

2500 روبية هندية 4500 روبية هندية 8000 روبية هندية فندق نوفوتل 4 نجوم

2000 روبية هندية 2500 روبية هندية 4700 روبية هندية فندق إيبيس 3 نجوم

Aerocity, Dheli

ي فندق بولمان. 
ف ثالث فنادق، كلهم عىل مسافة قريبة مشياً عىل االأقدام )أقل من خمس دقائق( من مكان انعقاد المؤتمر �ف تتاح للوفود فرصة االختيار ب�ي

.Delhi Aeroctiy ي
ي دلهي أيروس�ت

وتقع كافة الفنادق الثالثة �ف
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ائب.  فطار وال�ف ي الليلة وتشمل واجبات االإ
كافة االأسعار المذكورة هي بالروبية الهندية وعىل أساس شخص واحد �ف

 Oanda  لحساب التكلفة بعملتك الخاصة، يمكنك استخدام محول العمالت أونادا

كة Perfect Travel بإخطاركم  قامة السكنية. وسوف تقوم �ث ي ستؤثر عىل سعر االإ
ائب الهندية وال�ت ي ال�ف

ات �ف يُرجى المراعاة بأنه قد تكون هناك تغي�ي
ي حالة حدوث ذلك. 

�ف

قامة الخاص بكم وفقاً لذلك.  نرحب بالضيوف لجلب أصدقاءهم وأفراد عائالتهم. يُرجى التأكد من حجزكم لمكان االإ

دفع تكلفة اإلقامة

قامة المحجوزة قبل 31 مارس / آذار 2017.  داد من تكلفة االإ مطلوب دفع %50 غ�ي قابلة لالس�ت

ويتم دفع البقية قبل أول يوليو / تموز 2017. 

:Perfect Travel كة ة من خالل �ش قامة مبا�ش يتم دفع حجز االإ

كة  Perfect Travel )كافة البطاقات الرئيسية مقبولة(. نت المكفول لرسث ن�ت الخيار االأول: من خالل أون الين لموقع االإ

https://www.perfecttravels.net/pay

)USD( والدوالرات االأمريكية  )INR( الدفع مقبول بالعمالت التالية: الروبية الهندية

PERFECT TRAVELS & TOURS PVT LTD  :ي مبا�ث إىل
: تحويل م��ف ي

الخيار الثا�ف

Standard Chartered Bank :اسم البنك 
 ).1st Floor, Express Building, 9-10 Bahadurshah Zafar Marg, New New Delhi 110002 India :أضف(

 هاتف: 41546965/64 11 91+

رقم الحساب: 520-0-500340-3

SCBLINBBXXX :كود سويفت

SCBL0036086 :IFSC كود

ي )GBP( / اليورو 
لي�ف كة: Perfect Travels بالعمالت التالية: الروبية الهندية )INR( / جنيه إس�ت ، يمكن الدفع إىل �ث ي

باستعمال خيار التحويل الم��ف
 .)USD( دوالر أمريكي / )EUR(

woco@wagggs.org  ون لك�ت يد االإ ي آليات الدفع هذه، يُرجى إخطار الجمعية العالمية عىل عنوان ال�ب
وإذا توقعتم أي مشكلة �ف

سياسة اإللغاء واسرتداد النقود
التسجيل

داد ولكن يمكن تحويلها إىل عضو أو مراقب آخر بالوفد. يُرجى المالحظة أنه يجب عمل أي طلبات تغي�ي للتسجيل خطياً  رسوم التسجيل غ�ي قابلة لالس�ت
ي بالعنوان woco@wagggs.org  قبل 13 أغسطس /آب 2017. وبعد 13 أغسطس / آب 2017، 

و�ف لك�ت يد االإ إىل الجمعية العالمية عن طريق ال�ب
ال يمكن ترتيب أي استبدال وسوف يتم مصادرة رسم التسجيل.

ة الدخول. ي حالة إخفاق طلب تأش�ي
داد ح�ت �ف يُرجى المالحظة بأن رسوم التسجيل غ�ي قابل لالس�ت

ي الحال.
ي بالعنوانwoco@wagggs.org �ف

و�ف يد االلك�ت ي حالة القوة القاهرة،  يُرجى االتصال بالجمعية العالمية عن طريق ال�ب
و�ف

اإلقامة السكنية

قامة السكنية إىل  ي حالة تغ�ي تكوين وفدكم، فيمكن نقل حجز االإ
ة الدخول. و�ف ي حالة إخفاق طلب تأش�ي

داد ح�ت �ف قامة السكنية غ�ي قابلة لالس�ت رسوم االإ
ي 

ي موعد أقصاه 13 أغسطس/آب 2017. وبعد 31 أغسطس 2017، ال يمكن ترتيب االستبدال وسوف يتم مصادرة الرسم. و�ف
الشخص المستبدل �ف

كة Perfect Travel عىل التو. حالة القوة القاهرة يُرجى االتصال برسث
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السفر وتأشريات الدخول
السفر إىل الهند

ي فندق 
ان دولية منتظمة ومدة االنتقال إىل مكان انعقاد المؤتمر مالئمة للغاية �ف ي دلهي. وهناك رحالت ط�ي

أقرب مطار دوىلي هو مطار أنديرا غاندي �ف
بولمان إذ أن المطار عىل بعد 15 دقيقة. 

تيب حجوزاتها للسفر إىل الهند. يُرجى المالحظة بأنه من المتوقع أن تقوم الوفود ب�ت

وسائل النقل من املطار

ي المطار ونقلكم إىل 
ة. وسوف يتم استقبالكم لدى وصولكم �ف ي وتبعد عىل مسافة قص�ي

ي منطقة دلهي أيروس�ت
تتواجد اختيارات كافة المطارات الثالثة �ف

الفندق.

وح�ت يمكن مساعدتنا، يُرجى ارتداء الزى النظامي أو لفاح )إيشارب( المرشدات وفتيات الكشافة لسهولة التعرف عليكم لدى وصولكم بالمطار.

/ أيلول  ، يتم أثناء اليوم بفندق بولمان بعد ظهرية يوم االأحد الموافق 17 سبتم�ب ف يُرجى المالحظة بأن التسجيل بالمؤتمر العالمي السادس والثالث�ي
ي موعد أقرب من تاريخ المؤتمر. 

ف الموافق 18 سبتم�ب / أيلول 2017. وسوف يتم إبالغكم عن ساعات التسجيل �ف ي صباح يوم االثن�ي
2017 و�ف

معلومات عن تأشريتكم

ة دخول إىل الهند. ورة الحصول عىل تأش�ي سوف تستلزم ال�ف

تكم. ي 31 مارس  / شباط 2017، فسوف نرسل لكم خطاب دعوة لتقديمه عند التقدم بطلب للحصول عىل تأش�ي
وبمجرد انتهاء التسجيل للمؤتمر �ف

ات أو من خالل القنصلية أو السفارة أو المفوضية  ة المؤتمر إما من خالل مركز التعامل مع التأش�ي وسوف تحتاجوا إىل التقدم بطلب للحصول عىل تأش�ي
ي هذه الحالة. ال تتقدموا بطلبات 

ات حيث أنه من المرجح أن يتم رفض طلبكم �ف ي بلدكم. ال تقدموا الطلبات الأي نوع آخر من التأش�ي
العليا الهندية �ف

ات أو يمنع دخولكم.  ة لدى وصولكم حيث أن ذلك يمكن أن يسبب تأخ�ي للحصول عىل تأش�ي

راجعوا آخر مشورة من مركز الطلبات ذي الصلة أو من القنصلية أو السفارة أو المفوضية العليا الهندية.

نت لوزارة الشئون الخارجية الهندية: ن�ت يمكنكم أيضاً أن تجدوا أنه من المفيد مراجعة موقع االإ

www.meaindia.nic.in/mystart.php?id=8700

ات الدخول الهندية أصبحت سارية المفعول من تاريخ إصدارها وليس من تاريخ السفر. يُرجى تخطيط طلبكم  يُرجى أن تكونوا عىل علم بأن تأش�ي
صدار  ة سوف تكون بحسب ما تراه سلطة االإ ة وفقاً لذلك وال تتقدموا بطلب قبل أول مارس / آذار 2017. يُرجى المالحظة بأن مدة التأش�ي للتأش�ي

بمحض إرادتها. 

ة ترانزيت لهذا الغرض. ي طريقكم إىل الهند، فيجب أن تراجعوا عما إذا كنتم تحتاجون إىل تأش�ي
تم خالل بلد آخر وأنتم �ف إذا ع�ب

التأمني

صابة، والمصاريف الطبية، والمسئولية  ف كاف ومالئم ليغطي: الممتلكات الشخصية، وتعطل السفر، واالإ يتحمل الفرد مسئولية التأكد من أن لديه تأم�ي
. وكمنظمة، يوجد لدى  ف ي المؤتمر العالمي السادس والثالث�ي

قامة �ف ة السفر إىل، السفر من وأثناء االإ ف عىل الحياة خالل ف�ت القانونية العامة، وغطاء تأم�ي
ف عن المسئولية العامة / العمومية حيث يتم مراجعته بصفة منتظمة.  الجمعية العالمية غطاء تأم�ي

وال تستطيع جمعية بهارات للكشافة والمرشدات أو الجمعية العالمية أن تتحمل المسئولية عن أي مطالبات تتعلق بشئون طبية أو حوادث أو ممتلكات 
ي قد تقع تحت المسئولية القانونية العامة(. ولن تكون الجمعية العالمية مسئولة 

ي المؤتمر العالمي )أو بخالف ذلك، ال�ت
ف �ف ك�ي شخصية من قبل المش�ت

ي حالة إلغاء الفعالية الأي سبب إن كان. 
أيضاً عن تكاليف السفر �ف

11املؤمتر العاملي السادس والثالثني
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نظام الزّى

ي كل جلسات المؤتمر.
ي المؤتمر الزّي النظامي �ف

كات �ف من المتوقع أن ترتدي المش�ت

ي الليلة الدولية والسوق العالمية يوم الخميس الموافق 21 سبتم�ب /أيلول 2017. 
ويتم تشجيع ارتداء الزى �ف

ي أو زي المساء.
/ أيلول 2017 ويجب عىل الوفود ارتداء الزى الوط�ف ي أمسية يوم الجمعة الموافق 22 سبتم�ب

وسوف يتم الحفل الختامي �ف

ي المطار.
ونطلب أيضاً من الوفود أن يرتدوا الزى النظامي أو لفاح )إيشارب( المرشدات وفتيات الكشافة لسهولة التعرف عليهم لدى وصولهم �ف

12املؤمتر العاملي السادس والثالثني



الجوالت قبل وبعد الفعالية
كة  ة تزيد عن 02 عاماً مع �ث يمكنكم االستفادة من رحلتكم إىل الهند واستكشاف الهند الرائعة! ولقد ظل مركز سانجام العالمي يعمل عىل مدار ف�ت

كة Perfect Travels بإعداد قائمة لكم من الجوالت  ي �ث
ي سانجام و�ف

ي دلهي. ولقد قام فريقنا �ف
كة سفريات مقرها �ف Perfect Travels وهي �ث

حة لالستكشاف. المق�ت

الجوالت يف مركز سانجام العاملي

ي "دعونا 
ي بيون بالهند، ويتيح للفتيات والشابات فرصاً دولية رائعة للتعلم مدى الحياة، والقيادة والتنمية الذاتية. وإن كلمة سانجام تع�ف

يقع سانجام �ف
نجتمع معاً" بلغة السنسكريت القديمة. فمنذ عام 1966، ظل المركز مكاناً آمناً الأعضاء حركة المرشدات وفتيات الكشافة ليجتمعوا فيه معاً ويشاركوا 

اتهم. ثقافاتهم وخ�ب

املؤمتر العاملي وسانجام

امج المنتظمة، نرحب بكم للحجز كضيف مستقل قبل المؤتمر العالمي أو بعده.  تقدم سانجام تجربة قبل المؤتمر العالمي وبعده. ومن قمة هذه ال�ب

نامج عروض ال�ب

1- لنمو قيادتكم – من 10 إىل 16 من سبتمرب / أيلول 2017  
يكة لمجتمع سانجام والكتشاف  ف الثقافات والنمو الشخ�ي من خالل التفاعل مع المنظمات الرسث ي سانجام عىل التعلم ب�ي

تُركز فعاليات القيادة �ف
. أساليب وسبل خلق التغي�ي

نامج: تفاصيل ال�ب

نامج متاح لكل االأعمار  هذا ال�ب

نرحب بأعضاء الجمعية العالمية وغ�ي االأعضاء للحضور 

ي
لي�ف نامج 554 جنيه إس�ت تكلفة ال�ب

2- لالستجامم بعد املؤمتر العاملي – 24 إىل 30 سبتمرب 2017 
تعالوا إىل سانجام بعد انتهاء المؤتمر العالمي وجربوا سحر هذا المركز العالمي.

تعالوا الأي عدد من االأيام ترغبونه واختاروا مجموعة االأنشطة المختلفة، نخص بالذكر منها: أحدث مبادرات الجمعية العالمية، االأنشطة الثقافية الهندية 
ومشاريع العمل المجتمعي.

قامة السكنية وكافة االأنشطة. ة 24 ساعة. حيث يشمل الوجبات الغذائية، واالإ يتكون اليوم الواحد من ف�ت

نامج تفاصيل ال�ب

نامج متاح لكل االأعمار هذا ال�ب

نرحب بحضور االأصدقاء وأفراد العائلة

ي لكل 24 ساعة
لي�ف تكلفة هذه الفعالية 56 جنيه إس�ت

قامة مستقلة للضيوف اتصلوا بـ : نامج أو الإ لمزيد من المعلومات أو لحجز ال�ب

 jen.barron@sangam.wagggs.org
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Perfect Travel الجوالت مع رشكة
 

تُقدم رشكة Perfect Travel خمس جوالت الكتشاف الهند الرائعة قبل وبعد املؤمتر العاملي.

رحلة املثلث الذهبي جولدن تريانجل

ي شمال الهند فقط خالل مدة أسبوع. وإننا نغطي 
ة �ف تشتهر هذه الرحلة باسم جولدن تريانجل لمن يأتون الأول مرة حيث أنها تغطي أهم المواقع الشه�ي

ينات من القرن  ي العرسث
ي �ف

يطا�ف ة الثالثينات من القرن الخامس عرسث والحكم ال�ب ي ف�ت
اطورية المغول �ف ي يسودها طابع إم�ب

مدينة العاصمة دلهي ال�ت
اث الوردي. ين، وأجرا وهي مقر ع� المغول وتاج محل أحد العجائب لجوهرة التاج، ومدينة جيبور عاصمة راجستان المغطاة بلون ال�ت العرسث

مدة الرحلة : ستة أيام

آخر موعد للحجز: أول يونيو/ حزيران 2017

الدفع: ال يحتاج االأمر إىل الدفع مسبقاً. ولكن يتطلب االأمر دفع القيمة بالكامل قبل أول يوليو / تموز 2017

https://www.wagggs.org/documents/1584/Tours_with_Perfect_Travels.pdf   لمزيد من المعلومات عن الرحلة واالأسعار

جنوب الهند العطرية – كرياال

وكما يُفيد اسمها فإن هذه الرحلة تأخذكم إىل تجربة لم يسبق لها مثيل، وهي مستوحاة من االأفالم الوثائقية الشعبية عن ريك شتاين، وسوف تستمتعوا 
اال العطرية  ي يمكن أن تقدمها جنوب الهند. حيث نسافر ع�ب والية ك�ي

ي جنوب الهند مع استكشاف أفضل المواقع ال�ت
ي هذه الرحلة بالنكهات الغنية �ف

�ف
ي جنوب الهند حيث يمكنكم تجربة االأكالت الغنية المقدمة عىل 

ي جنوب الهند الستحضار الجمال الحقيقي والطبيعة. وباختصار هذه رحلة مثالية �ف
�ف

ف  اث مدينة كوش�ي ي جنوب الهند االأصيلة من العائالت المحلية. ونبدأ ب�ت
أوراق الموز كما كان يفعلها السكان المحليون. ونحن أيضاً نتعلم فنون الطهي �ف

ي 
ة �ف ي الهند. يليها مذاق الشاي / التوابل الشه�ي

ة، منذ أيام الحكم االستعماري �ف ي الف�ت
، الغنية بالمستعمرات االأوروبية �ف ي

والمسماة حديثاً باسم كو�ث
ي لرحلة نهرية وسط المياه الهادئة. ثم ننتهي ببلدة كوفاالم الشاطئية  ي ألي�ب

اال التقليدي "كيتوفاالم " �ف ف زورق والية ك�ي ي عىل م�ت
محطة مونار هيل. ثم نأ�ت

ة كما سماها "المهاتما غاندي." ومن جلسات الطهو االأصيلة لجنوب  ي تسمى أيضاً باسم المدينة دائمة الخ�ف
ي عاصمة جنوب الهند تريفاندروم وال�ت

�ف
خاء، فإن هذه الرحلة مذهلة لتغطية جنوب الهند بأكمله.  الهند، ورحالت ركوب الزوارق النهرية، ومزارع التوابل الغنية إىل شواطئ االس�ت

مدة الرحلة: 8 أيام

آخر موعد للحجز: أول يونيو/ حزيران 2017 

داد لكل تذكرة بالطائرة بحسب برنامج الرحلة، ومطلوب الدفع بالكامل قبل أول يوليو / تموز 2017. الدفع: 100 دوالر مقدماً غ�ي قابل لالس�ت

https://www.wagggs.org/documents/1584/Tours_with_Perfect_Travels.pdf   لمزيد من المعلومات عن الرحلة واالأسعار

قرص عىل العجالت

ين خالل أيام الراجا، ب�ف أمراء المهراجا العربات الفخمة الستخدامهم الشخ�ي عىل شبكة السكك الحديدية الهندية الواسعة.  ي مطلع القرن العرسث
�ف

ية وقصورها  واليوم، يعكس ق� عىل عجالت جميع الكماليات والخدمات المتوقعة. إذ يوفر القطار مزيجاً فريداً من راجستان ومدنها وحياتها ال�ب
ي السكك الحديدية  ض أصالً أن يكونوا مدر�ب ي كان من المف�ت

ف ال�ت فة. ثم تم استخالص مفهوم ق� عىل عجالت من الخلفية الملكية للمدرب�ي الم�ت
يطانية. ي الهند ال�ب

ام لحيدراباد ونائب الملك �ف ف ي راجبوتانا، ووالية غوجارات،ون�ي
ف من الواليات �ف ف للحكام السابق�ي الشخصي�ي

مدة الرحلة: 8 أيام

آخر موعد للحجز: أول يونيو / حزيران 2017 

السعر: 800 دوالر أمريكي يتم دفعها مسبقاً. ومطلوب الدفع بالكامل قبل أول يوليو / تموز 2017 

لغاء بعد أول يوليو /  ي حالة االإ
داد بقية المبلغ. و�ف لغاء قبل 31 يونيو / حزيران 2017، فسوف يتم فرض غرامة بمبلغ 400 دوالر واس�ت ي حالة االإ

و�ف
تموز 2017، فسيتم مصادرة المبلغ بأكمله.

https://www.wagggs.org/documents/1584/Tours_with_Perfect_Travels.pdf   لمزيد من المعلومات عن الرحلة واالأسعار
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زيارة يف نفس اليوم لتاج محل

ي الهند. استكشفوا أجرا، دار تاج محل ويقع عىل ضفة 
ء ال يصدق! فال توجد ببساطة أي كلمة أخرى يمكن أن تستحوذ عىل نحو مقنع لغز السحر �ف ي

�ث
اطور  ي عام 1600 حيث شيدها إم�ب

ي بنيت �ف
ف الأول مرة. وهي رمز الحب من المحطة ال�ت نهر اليامونا المقدس. وهي المدينة االأساسية للزيارة من القادم�ي

شاه جهان تخليداً لذكرى زوجته ممتاز محل، وهي تحفة معمارية رائعة من ع� المغول. 

مدة الرحلة: يوم واحد

آخر موعد للحجز: أول يونيو/ حزيران 2017 

داد لخيار القطار، ويتطلب االأمر الدفع بالكامل قبل أول يوليو/ تموز 2017 . وبالنسبة لخيار قيادة السيارة فال حاجة  الدفع: 50 دوالر مسبقاً بدون اس�ت
للدفع مسبقاً. 

https://www.wagggs.org/documents/1584/Tours_with_Perfect_Travels.pdf  لمزيد من المعلومات عن الرحلة واالأسعار

جولة ملدة يوم ملدينة دلهي

 زيارة داخل أك�ب مساجد الهند وهو مسجد جاما. ومن هنا نستطيع الركوب عىل دراجة بخارية محلية الأجل التمتع بجولة داخل االأسواق الضيقة خالل 
ي تشوك. وهنا نتذوق الفطائر المحلية الساموسا وشاي ماسال تشاي. وأثناء ركوب الدراجة ستستمتعوا بمشاهد الحياة 

أسواق البازار الضيقة شاند�ف
المحلية، وتجار التوابل، وبائعي الفواكه الطازجة / البخور، والبيوت التقليدية للمعابد، ومن االأبقار المحلية إىل قرود المكاك. ولذا ستتوقفوا أيضاً خارج 

ي تم بناءها عام 1648.
اطور المغول المسمى بالقلعة الحمراء وال�ت مقر إم�ب

مدة الرحلة: يوم واحد

آخر موعد للحجز: أول يونيو / حزيران 2017 

الدفع: ال تحتاج إىل الدفع مسبقاً، ويتم الدفع بالكامل قبل أول أغسطس / آب 2017 

https://www.wagggs.org/documents/1584/Tours_with_Perfect_Travels.pdf لمزيد من المعلومات عن الرحلة واالأسعار

لمزيد  من المعلومات عن الرحلة، 

Perfect Travels كة بالنسبة للرحالت الكاملة وأي أسئلة أخرى أو لحجز جولتك، يُرجى االتصال برسث

Perfect Travels & Tours Pvt Ltd. 
 Aditya Bajaj المدير ونقطة االتصال الرئيسية: أديتيا باجاج

 adi@perfecttravels.net : ي الرئيىسي
و�ف لك�ت يد االإ عنوان ال�ب

 info@perfecttravels.net :ي البديل
و�ف لك�ت يد االإ عنوان ال�ب

  : رقم الهاتف الرئيىسي

رقم الهاتف البديل: 

رقم الهاتف البديل:  

www.perfecttravels.net :نت إن�ت

+91 98 104 564 0

+91 98 111 777 30

+91 98 112 976 04 
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معلومات أخرى مفيدة

البنوك

ي مكتب االستقبال.
ف �ف ي الموقع، يمكن التحدث إىل أحد الموظف�ي

يزود المطار ومكان انعقاد المؤتمر بإمكانية تغي�ي العمالت �ف

العمالت
ف االأجانب. وعند وصولك إىل مقر انعقاد المؤتمر،  اد وتصدير العملة الهندية من قبل المواطن�ي لقد حظر المجلس المركزي الهندي للدمغة والجمارك است�ي
ة حيث أنه ال  فهناك تسهيالت تغي�ي النقود. وعند تغي�ي العملة من المفيد أن تسأل عن بعض أوراق النقود ذات الفئة االأقل لتدفع نظ�ي التكاليف الصغ�ي

يوجد لدى الناس دائماً عملة فكة وقد ينتهي بك االأمر لدفع مبلغ أك�ث من الالزم. ومن المهم أن تتأكد من أن العمالت الورقية غ�ي مقطوعة أو تالفة حيث 
أن الناس يرفضون قبولها. ولن تقوم البنوك بتبديل االأوراق المتسخة أو الممزقة بأخرى جديدة. 

يمكن استخدام بطاقات االعتماد / بطاقات الخصم الرئيسية للدفع نظ�ي معظم السلع والخدمات.

رعاية األطفال

ي أ�ع وقت ممكن إذا 
ي الفندق رعاية خاصة لجليسات خصوصيات لالأطفال لدى الطلب. يُرجى االتصال بـ woco@wagggs.org �ف

سوف تتوفر �ف
احتجت إىل مساعدة بخصوص ترتيب رعاية لالأطفال.

التواصل

اً من الناس يتحدثون ويعملون بلغاتهم الثانية أو الثالثة أو  ي بأن هناك عدداً كب�ي
ي المؤتمر العالمي بأصدقائنا من كل أنحاء العالم وهذا يع�ف

نُرحب �ف
ي أن تطلبوا من الناس أن يبطئوا من 

ي أي وقت، يُرجى الشعور بالحرية �ف
ي التحدث بوضوح وببطء. و�ف

الرابعة. وإننا نطلب من كل شخص أن يبذل جهداً �ف
ء لم تفهموه.   ي

�عة كالمهم أو أن يكرروا أي �ث

متجر املؤمتر

ي تاريخ أقرب من 
اء الحاجيات من الجمعية العالمية ومن جمعية كشافة ومرشدات بهارات. مواعيد عمل المتجر سيتم تأكيدها �ف سوف تتمكنوا من �ث

موعد المؤتمر. 

الليلة الدولية والسوق العاملي

ة وفرصة رائعة لتجدوا الهدايا التذكارية من ش�ت أنحاء حركة المرشدات وفتيات الكشافة.  ف ستقدم اللجنة الدولية والسوق العالمي تجربة دولية متم�ي
ي صندوق يوم الذكرى العالمي.

ي جمع االأموال لتغطية تكاليف الكوتا الخاصة بهم أو لتساهم �ف
وتساعد هذه الفعالية المنظمات االأعضاء �ف

ي السوق العالمية واالأمسية الدولية. وسوف نحرص عىل توف�ي منضدات / منصات كافية لكل المنظمات 
ي المشاركة �ف

لن تحتاجوا إىل إبالغنا عن رغبتكم �ف
االأعضاء الموجودة. 

كة من الفندق. ي أي منطقة مش�ت
وبات كحولية يُرجى االمتناع عن فتح الزجاجات �ف وإذا جلبتم أي مرسث

يُرجى أن نفيدكم أيضاً بأن حد عمر االستهالك لتناول الخمور هو 25 عاماً.

االنرتنت

ي الهند، فليس ممكناً دائماً أن تحصل عىل توصيلة ثابتة 
نت ولكن، مع نمو مرافق البنية التحتية �ف ن�ت يوجد بكافة غرف النوم إمكانية مجانية للتواصل إىل االإ

نت لدى تسجيل دخولكم الفندق. وهناك أيضاً إمكانية التوصل عىل الواي فاي من خالل  نت. يُرجى أن تطلب كود االتصال باالن�ت ن�ت أو مضمونة من االإ
غرف االجتماعات بالمؤتمر.

الصور الفوتوغرافية أثناء املؤمتر

ي موجود اللتقاط الصور الفوتوغرافية أثناء المؤتمر، لذلك يُرجى أن توضحوا عىل استمارة التسجيل إذا كان لديكم أي 
سوف يكون هناك مصور فوتوغرا�ف

ي تصويركم بصور فوتوغرافية أو تصويركم بالفيديو.
اضات �ف اع�ت
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الطباعة والنسخ الفوتوكويب

كات أن يجلبوا معهم  ؛ وسوف يكون هناك رسم صغ�ي الستخدام هذه الخدمات. ويجب عىل المش�ت ي هناك إمكانيات محدودة للطباعة والنسخ الفوتوكو�ب
ي المؤتمر محدودة ولن تتوفر نسخ إضافية. وسوف تتوفر نسخ لكافة هذه 

أوراقهم ومستنداتهم الخاصة بالمؤتمر. وسوف تكون إمكانيات الطباعة �ف
نت. والأسباب بيئية، فإننا نشجع كل شخص عىل جعل المؤتمر العالمي بدون  ن�ت ي قسم المؤتمر العالمي  لموقع الجمعية العالمية عىل االإ

المستندات �ف
وري بصورة مطلقة فقط.  أوراق إن كان ممكناً لذلك يُرجى طباعة ما هو �ف

األمن

ي 
ف �ف ك�ي قامة. ويجب عىل كل المش�ت مع أن غرف المؤتمر مكفولة أمنياً، يُرجى المالحظة بأن هناك مجموعات وأفراد آخرين يستخدمون الفندق ومرافق االإ

ي كافة االأوقات.
المؤتمر أن يتأكدوا من مساعدتهم لموظفي الفندق عن طريق ارتداء شارات االسم الخاصة بهم �ف

التدخني

كة Perfect Travels عندما تقوم  ف يُرجى إخطار �ث . ولكن إذا طلبت غرفة مسموح بها التدخ�ي ف ي الفندق محظور فيها التدخ�ي
كافة الغرف المحجوزة �ف

ي الهند يعت�ب بصفة عامة غ�ي مالئم عىل السيدات أن 
. و�ف ف بالحجز وسوف يحاولوا تلبية هذا الطلب. وداخل الفندق توجد مناطق مخصصة للتدخ�ي

ف االعتبار طوال مدة رحلتك. ي االأماكن العامة، ولذلك يُرجى مراعاة ذلك بع�ي
يدخنوا �ف

استعامل الهواتف

ف التجوال )الرومنج(  ي استعمال هواتفهم الجوالة أن يتأكدوا من تمك�ي
ف �ف ي كافة غرف الضيوف. وعىل أعضاء الوفود الراغب�ي

تتوفر الهواتف لالستخدام �ف
ي الهند حيث أنك تحتاج إىل المرور خالل إجراءات تسجيل وتأكيد. ونو�ي بأن تقوم 

يحة SIM �ف الدوىلي عىل هاتفهم. ويسهل الحصول عىل بطاقات الرسث
بعمل ترتيبات الهاتف االأخرى أثناء رحلتك.

الكهرباء

ف كمصدر للطاقة الكهربائية. كما أن القوابس والمقابس كلها موصلة باالأرض / مؤرضة بتوصيالت  دد 230 فولت، 50 هي�ت ي م�ت تستخدم الهند تيار كهر�ب
ح استعمال توصيالت بمسمارين حيث أنها مزودة بصور أك�ث  ثالثية االأقطاب )النوع D( أو بتوصيالت بمسمارين غ�ي موصلة باالأرض )النوع C(. ونق�ت

ي الهند. 
شيوعاً �ف

توصيلة بمسمارين

الصحة

ي رحلتكم إذا أمكن. ويوجد 
ي يجب أن تأخذونها معكم �ف

نو�ي بأن تزوروا طبيبكم للحصول عىل مشورة فيما يتعلق بالتحصينات الطبية واالأدوية ال�ت
ات الغسق والفجر. ي ف�ت

ات باالإضافة إىل ارتداء مالبس مالئمة �ف الناموس عىل مدار العام ولذلك ننصح باستعمال طاردات الحرسث

الطقس

ي نيودلهي خالل هذا الشهر ومتوسط درجة الحرارة 29 
أ جداً �ف ي الهند قد يكون ممطراً حيث تنتهي الرياح الموسمية. والطقس دا�ف

/ أيلول �ف شهر سبتم�ب
درجة م/ 84 درجة ف
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 معلومات لالتصال
يد  قامة، والسفر، وما شابه يُرجى االتصال بفريق الفعاليات بالجمعية العالمية عىل عنوان ال�ب إذا كان لديكم أي أسئلة فيما يتعلق بالتسجيل، واالإ

ي woco@wagggs.org  أو عن طريق الهاتف بالمكتب العالمي )488 4336 207 44+( أو بمكتب بروكسل )21 24 893 2 32+( 
و�ف لك�ت االإ

World Association of Girl Guides and Girl Scouts  المكتب العالمي للمرشدات وفتيات الكشافة

World Bureau المكتب العالمي

Lyndhurst Road c21

 London
NW3 5PQ

UK
www.wagggs.org/36woco

روابط مفيدة
جمعية بهارات للكشافة والمرشدات:

www.bsgindia.org 

مكان انعقاد المؤتمر:

http://www.pullmanhotels.com/gb/hotel-7559-pullman-new-delhi-aerocity-/index.shtml

مشغلو جوالت المؤتمر:

www.perfecttravels.net 

نت الرسمي لوزارة السياحة الهندية: ن�ت موقع االإ

www.incredibleindia.org 

: مطار أنديرا غاندي الدوىلي

www.newdelhiairport.in 

ة الدخول الهندية: استعالمات تأش�ي

www.indianvisaonline.gov.in/visa/index.html 

معلومات لالتصال

 سوف تقوم الجمعية العالمية وجمعية بهارات للكشافة والمرشدين و  Perfect Travels & Tours Pvt Ltdبمعالجة وحفظ بياناتكم الشخصية 
. ف )بحسب تعريف قانون حماية البيانات لعام 1998( الأغراض المؤتمر العالمي السادس والثالث�ي

عات الخاصة بالمنظمة. وتود الجمعية العالمية أن تحيطكم علماً بالفعاليات االأخرى وأنشطة جمع الت�ب

ي
و�ف لك�ت يد االإ إذا كنتم تفضلون عدم االتصال بكم لهذا الغرض، يُرجى إحاطتنا علماً عىل عنوان ال�ب
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