
   ةفاطللاو حرفلا رشنلاهبمايقلا كنكمي ةطيسب ءايش

 .تنك امنيأ يباجيإ رييغت ثادحإو

 ريثأتلا

نم

لزنملا



ملاعلا كل جاتحي اذامل

 ،انسفنأل ًاقرف ثدحن نأ انناكمإب لازن ال لزنملا يف نينمآ انئاقب نم مغرلا ىلع

.انملاعلو انعمتجملو

 .ميقلاو فورظلا يف نوقفاوتم اننأ الإ ،ةفاقثلا يف نوفلتخم اننأ نم مغرلا ىلع

.بعصلا تقولا اذه لالخ سانلا ةايح يف يقيقح قرف ثادحإل ءاقتلالل انل ةصرف هذه

 ىصقأ قيقحتل ةيكذو ةعدبمنوكت نأ نم ةفاشكلا ةاتف / ةدشرملا عنمي ءيش ال ،ًامومع 

.ةبعصلا فقاوملا نم ةدافتسا

:اهنم قرط ةدعب COVID - 19 انوروك ريثأت رهظ ، ملاعلا ءاحنأ عيمج يف

 ببسبيف ميلعتلا تاوجف

 ةيمقرلا ةوجفلا

 ةحص لع ظافحلا تايدحت

ةيذغتلاوةديج ةيندب

 صاخشألا يف ةدايز

 بائتكالا نم نوناعي نيذلا

 ةحصلاتايدحت نم اهريغوقلقلاو

ةيلقعلا

 ةلزعلاب روعشلا

 رابكل ةبسنلاب ةصاخةدحولاو

/ضرملا عم نوشيعي نيذلاونسلا

ةقاعإلا

 فنعلاو يرسألا فنعلا دعاصت

ةأرملا دض

 نوناعي تالئاعلاو دارفألا

 نيلصتم مهنأب اورعشيل

نيرخآلاب

 طوطخلا يف نولماعلا رعشي

 مدعو طابحإلاب ةيمامألا

ريدقتلا



؟ةدعاسملا كنكمي فيك

 ثادحإ  لع ءاضعألا تامظنملاو ةفاشكلا تايتف / تادشرملا عيجشت يه انتباجتسا

:ةيلاتلا يعامتجالا لمعلا حئاصن مادختسابباجيإ ريثأت

:تاجايتحالا / ةجاحلا يف ركف
؟يباجيإ قرف ثادحإ اهلالخ نم كنكمي ةقيرط كانه له ؟نيرخآللو كسفنل نآلا ثدحي اذام

 :لصاوتو لصاوت
 ،ينورتكلإ ديرب /ةلاسر لاسرإو ،ويديف /ةيفتاه ةملاكم ءارجإ كنكمي .هب نورعشي ام ةفرعمل نيرخآلا عم ىنعم تاذ تالاصتا ءارجإب يموق

.يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع رشنلاو عالطتسا لمعو

:حاجنلاب يلفتحأو راكفألا نع يثحبا
 مهلت نأ نكمي هذه.ةلثامملا ةجاحلا / سفن ةيبلت يف ىرخألا تاعمتجملا / صاخشألا اهب دعاس يتلا قرطلل حاجنلا صصق نع يثحبا

.ِكب ةصاخلا يعامتجالا لمعلا ةلحر

 :ًاتوص ينوك
 متيس يذلا ءارجإلاو ةيضقلا هذه لوح يعولا رشن ةيفيكل يططخ .اهلح ىلع لمعلاو اهنع ثدحتلا يف نيبغرت يتلا ةلكشملا يددح

 .(عسوأ عمتجم وأ ،ةفاشك / تادشرم ةدحو وأ ،يسارد لصف وأ ،ةلئاع وأ ،قيدص لاثم) هعم ةطخلا يكراشتس نم يددح .هل جيورتلاو هذاختا

:كريثأت طقتلا
 روصلاو تاقيلعتلاو ةيباجيإلا صصقلا ةكراشم نيكراشملا نم بلطت نأ كنكمي .كلمع ببسب ثدحي يذلا يباجيإلا رييغتلا عبتت

  .لئاسرلاو ويديفلا عطاقمو

:رييغتلا لجأ نم اودحتا
.ةصاخلا كتكرح ئشنأ وأ ةدوجوم ةكرح نم اًءزج نك .نيرخآلا عم نواعت

  :ىرخأ ةرم كراش
.ةيمقرلاو ةيديلقتلا طئاسولا ةوق ريخست لالخ نم ةيباجيإلا جئاتنلا ضرع يف دعاس

:هذه فينصتلا تامالع مادختسا سنت ال 

#ImpactFromHome #PositivityPatrol

#ForHerDigitalWorld #WAGGGS



ماهلإلا ضعب ِكيلإ

 رشنت يتلا تاءارجإلاو راكفألل ةلثمأ يلي اميف .نايحألا ضعب يف ماهلإلا نم ليلقلا ىلإ اًعيمج جاتحن 

:ةيلاحلا ةبعصلا تاقوألا يف سمشلا ةعشأو حزقوق ناولأ

Bear Hunt
 تاناويح ةبعل وأ) بد ةيمد عض

 كتقيدح وأ كتذفان يف (ىرخأ

 امدنع نورخآلا اهفشتكي ىتح

Chalk Your Walk 
 حزق سوق عنص يف اًعدبم نك

 كانه نأب انريكذتل كتذفانل

!لمأ اًمئاد

Care for Carers
 طوطخلا / ةياعرلا يمدقمل رهظأ

 بتكا !بحلا ضعب ةيمامألا

 تاباطخ لسرأو ، ركشلا تاظحالم

 اياده دادعإب مقو ، ريدقتلا

 يمدقم وأ ةمدخلا يمدقمل ةريغص

.كسفنب اهب مايقلا كنكمي ءايشأ :يسفن

؟ةصاخلا كتقيرطب ملاعلا ريغيو مستبي ام صخش لعجل هب مايقلا كنكمي ءيش يأ كانه له ، كسفن لأسا

Rainbow Trail
 ريشابطلاب ةلاسر يكرتا

 ةراملا موي لعجل فيصرلا ىلع

ًاجهبم

Helping Hand
 هلاؤسب مستبي اًصخش يلعج

  كنكمي ،هتدعاسم كنكمي فيك

 نم ةدعاسملا يف ءدبلا اًضيأ

 لثم ةطيسب ماهمب مايقلا لالخ

.لزنملا يف ةدعاسملا

Your Ideal World
 ديعسلاملاعلا ودبي فيك يكراش

 يه ام .نفلا لالخ نم ِكلةبسنلاب

 ؟ملاعلا اذهل ةيسيئرلاصئاصخلا

 دجوي ال يذلا امو دجوي يذلا ام

؟ملاعلاكلذيف



ماهلإلا ضعب ِكيلإ

كعمتجم عم اهلعفت نأ نكمي ءايشأ :يعمتجم

 تاجايتحا يه ام  .مهعمتجم يف ءافعضلا صاخشألا ةدعاسمل تاكرح ًايموي صاخشألا أدبي ،نكامألا ضعب يف

؟تاجايتحالا هذه ةيبلت ىلع لمعت تاعومجم كانه له ؟كعمتجم يف سانلا

#ViralKindness
 دق نيذلا كناريج عم تامولعملا ةكراشمل ةنمآ ةقيرط يه ،ةدحتملا ةكلمملا يف تأشن يتلا ،ةركفلا هذه

 (ِكب ةصاخ ةقاطب يممص وأ) تنرتنإلا نم ةقاطب جذومن ليزنتب يموق .يتاذلا لزعلل ةضرع نونوكي

.بلكلا ةيشمت وأ ةلاقبلا ليصوت لثم مهل اهميدقت كنكمي يتلا ةدعاسملا ةفرعمب كناريجل حامسلل

#Caremongering
 ةياعرل تاعومجم نويلحملا ناكسلا أشنأ .ادنك نم نيتأرما لبق نم هذه يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ةلمح أدب

 رشنل“ اًعم عامتجالا نم اونكمتي ىتح مهناريج هيجوتل كوب سيفلا ىلع جيورتلا

 ةدعاسملاميدقت ضرع وأ ةدعاسملا وأ ةحيصنلا بلط امإ ةعومجملا يف صاخشألل نكمي .”سانلا نيب  نمألا

  .نيجاتحملل

  Justice Wishlist
؟نوكتس اذامف ، كعمتجم يف لكاشملا ضعب لح كناكمإب ناك اذإ

 نلعفي نأ كتاليمز يّدحتو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع كتباجإ يكراش

 ةعومجم نيوكت كنكمي ريكفتلا يف نيهباشتم اًصاخشأ دجت دق .ءيشلا سفن

!مهعم

 هذه ةجلاعمل اًعم اهب مايقلا كنكمي يتلا ةلاعفلاو ةطيسبلا ءايشألا يه ام

؟تالكشملا

 لح يف دعاست نأ نكمي لامعألا طسبأ ىتح !يباجيإ رييغت ثادحإل ةريبك كلاعفأ نوكت نأ بجي ال

 ةايح ىلع ةريبك اًراثآ ثدحت يتلا ةريغصلا عمتجملا لامعأل ةلثمأ يلي اميف  .اًديقعت تالكشملا رثكأ

:نيرخآلا



ماهلإلا ضعب ِكيلإ

:يملاع
ملاعلا لوح نيرخآلا نمو ةفاشكلا تايتف /تادشرملا نم اهملعت كنكمي ءايشأ

 مهصصق يعد .بعصلا تقولا اذه يف ةيونعملا حورلا عفرل ةصاخلا مهراكفأ ملاعلا لوح بابشلا ركتبي 

:تاءارجإ ذاختال كمهلت

 اهتمدق يتلا لاومألا (6) نوسيدأ ةبرقملا اهتقيدصو (تاونس 4) يسول تعمج ، ,ايلارتسأ يف

 ليصوت يف مهؤابآ مهدعاس .مهعمتجم يف نسلا رابكل تيلاوت قرو ءارشل نانسألا ةينج امهل

.نيجاتحملا ناريجلا ىلإ نامأب تيلاوتلا قرو

news.com.au :ردصملا

 لضفأ  (تاونس 9) نارات اهقيقشو (تاونس 6) بويلاك تدترا  ,اكيرمأ يف

 ةفرشلا نم اًماع 78 رمعلانم غلبي يذلا امهراجل وليشت لفح ءادأل امهسبالم

.ةنمآلا ةيمامألا

 Time:ردصملا

 .ةحلاصلا لامعألا - ملاعلا لوح رشتني رخآ اًئيش كانه نأ (اًماع 18) فادن كردأ ,ليئارسإ يف

 ريخلا لعف ةطيرخ لمعب  اوماق (اًماع 19) اليهيتو(اًماع 18) نوليإ هئاقدصأ ةدعاسمب كلذل

 مهنإ.ةمزألا ءانثأ ةحلاصلا لامعألل لماكلا راشتنالا ملاعلل رهظُتل ةيلعافت ةطيرخ يهو –

.ةديفملا مهعيراشمل ماهلإ ردصم اودجي نأو ريخلا لعفل نيرخآلا ةطيرخلا مهلت نأ نولمأي

The Times of Israel:ردصملا

 ببسب مهجرخت نادقف ىلع نينيزح ةيئادتبالا ةلحرملا بالط ناك ,نابايلا يف

 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا بالطلا أشنأ ةصاخلا مهتقيرطبو مهلك ،كلذل .قالغإلا

!ويديف ةبعل ( Minecraft) لخاد هورادأو مهجرخت فح اًماع 13 و 10

Business Insider Australia :ردصملا

https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/coronavirus-australia-best-friends-use-pocket-money-to-buy-toilet-paper-for-elderly-neighbours/news-story/55b5d08f146cbadef342d4e231f2719f
https://time.com/5804742/kids-cello-coronavirus-video/
https://www.timesofisrael.com/covid-19-maps-spur-enterprising-teenagers-to-launch-map-of-good-deeds/
https://www.businessinsider.com.au/japanese-students-organize-minecraft-virtual-graduation-2020-3?r=US&IR=T


ماهلإلا ضعب ِكيلإ

 تاجتنمو نوباصلاو ةعنقألا عيزوتب  تادشرملا تماق ,ناتسكابو شيدالغنب يف

يدسجلا دعابتلا ىلع ظافحلا عم ,ةجاتحملا تاعمتجملا ىلع ةفاظنلا

 تاعدبم ةفاشكلا تايتفو تادشرملا تحبصأ,ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ادنك يف

 تيوكسبلا ةمزح كلذ يف امب ،تيوكسبلا عيزوتو عيبل ةديدج قرط داجيإ يف

 تاعمتجملا يف ةيمامألا طوطخلا يف نيلماعلا ىلإ ةرشابم اهنحش متي يتلا  ةيانعلل

.ةيلحملا

 ةدحتملا تايالولاو  كيشتلا ةيروهمجو اكيجلب  نم ةفاشكلا تايتفو تادشرملا موقت

 ةعابطلا تالآ مادختسا وأ ةطايخلا لالخ نم امإ هجولا ةيطغأو ةعنقألا عنصب ةيكيرمألا

.ةيمامألا طوطخلا يف نيلماعلا ىلع   اهعيزوتو  داعبألا ةيثالث

 ةيزيلاملا تادشرملا ةيعمج  نم 2019 ول تييلوج ةودن يف تاكراشملا نم ديدعلا ناك

 ريوطتل اًقرط نمضتت يتلاو لزنملا يف ءاقبلا طاشن ةمزح  روط يذلا قيرفلا نم اًءزج

.ةيمويلا ةسرامملا يف ةدايقلا طامنأو ةمادتسم ةيمنت فادهأ

 صاخشألا ىلإةيباجيإ لئاسر لاسرإل ةيديرب ةقاطب عورشم ةفاشكلا ماقأ ,اسنرف يف

.مهتاعمتجم يف ةلزع رثكألا

 تادشرملا نم ةعئارلا تاردابملا هذه ىلع فرعتنل

!ملاعلا لوح ةفاشكلا تايتفو

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3425880860760998&id=226001957415587
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3425880860760998&id=226001957415587
https://www.girlscouts.org/en/cookie-care.html
https://www.girlscouts.org/en/cookie-care.html
https://www.girlscouts.org/en/cookie-care.html
https://www.wagggs.org/en/news/20200406-global-initiative-with-localised-impact-girl-guide-and-girl-scout-makers-use-3d-printing-to-aid-frontline-workers/
https://www.wagggs.org/en/news/20200406-global-initiative-with-localised-impact-girl-guide-and-girl-scout-makers-use-3d-printing-to-aid-frontline-workers/
https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/GGStayAtHomeChallenge_EngVersion_FINAL2.pdf
https://eeudf.org/blog/lecriture-comme-outil-de-communication-de-partage-et-de-plaisir/


 هتاعارم ِكيلع بجي يذلا ام - رظتنلل نكل

؟ًالوأ

 اًبيرقت نوزهاج متنأف ،ةدعاسملا ميدقت ةيفيك لوح راكفأ مكيدلو مكلاعفأ ةيمهأ ببس نوفرعت متنأ نآلا

:يلي ام مكسفنأ اولأست نأ نم اودكأت ،اًمامت نيزهاج اونوكت يكل !ريثأت ثادحإل

؟ريخب متنأ له

فيك يركذت .نوكيس هنأ يدقتعت يتنك امم ةبوعص رثكأ نايحألا ضعب يف لزنملا نم رييغتلا ثادحإ نوكي دق   

 ،قاهرإلا وأ رتوتلاب اهيف رعشت يتلا تاقوألا يف ؟PositivityPatrol #TreatYourselfKindly# نم 1 مقر يدحتلا كنم بلط 

 كنكمي ال امو كنكمي ام يلبقتو ،كرعاشم يمرتحا !ىلوألا ةبترملا يف كسفن يعضتو ةطاسبب رمألا يذخأت نأ يركذت

 بلطو لصاوتلا يف اًدبأ يددرتت ال ،كلذ نم مهألاو .ىرخأ ةرم اهيلإ ةدوعلا ديجلا نم هنأ يرعشت ىتح يحيرتسا .هلعف

.عامتسالل دادعتسا ىلع ناذآ كانه .ةدعاسملا

 ؟نامأب متنأ له

.لاصتالا مدع عضو يف وأ تنرتنإلا ىلع ءاوس مكتمالس  ىلع اوظفاحت نأ مهملا نم ،تايدحتلا هذهب مايقلا ءانثأ

:لاصتالا مدع عضو يف مكتمالس ىلع ظافحلل
 اًحومسم ناك اذإ) كتقطنم نع ةديعب تسيل نكامأ يف وأ ةيمامألا ةفرشلا يف اهب مايقلا كنكمي يتلا ةطشنألا يف يركفت دق

 ثدحتلا نم يدكأت .ِكب ةصاخلا ةفاظنلا تاسرامم ىلع ظافحلاو يعامتجالا دعابتلا دعاوق عابتا يف يرمتست نأ يركذت .(كلذب

.كطاشنب كمايق ءانثأ غلاب صخش فارشإ تحت وأ  ام صخش كقفاري يكل هب يقثت غلاب صخش ىلإ كتطخ نع

 
:تنرتنالا ىلع مكتمالس ىلع ظافحلل
 ميق عم ىشامتتاهنأ نم يدكأت .هرشنب يموقت ام عم ةرذح ينوك .تنرتنإلا ربع كطاشن ذيفنتل بسنألا ةصنملا يراتخا

 ةهجاوم ةلاح يف .نيرخآلا نعو ِكنعةيصخش تامولعم رشن يبنجت .ةئطاخ تامولعم ىلع يوتحت الو ِكب ةصاخلا ةيعمجلاا

.كلذ نم ًالدب اهنع غيلبتلاب يموق امنإو اهعم يلماعتت ال ،ةئيسم تاقيلعت

 .how to stay safe online تنرتنآلا ىلع ًانمآ ءاقبلا ةيفيك لوح انتفحص ةرايزب اوموق ،حئاصنلا نم ديزملل

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/for-her-digital-world/10-week-leadership-challenge-positivitypatrol/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/for-her-digital-world/online-safety/


!كلذل نوزهاج نحن نآلا

ِتنأ نآلا

ةمهم كتطخو كتاءارجإ اذامل يفرعت

ةدعاسملا ميدقت ةيفيك لوح راكفأ ِكيدل

ةنمآ كسفن ىلع ظافحلا ةيفيك يفرعت

  
ةكراشملاب يتمق املك انب صاخلا جاشتاهلا وأ مسولا مادختسا يركذت ىرخأ ةرم

#ImpactFromHome #PositivityPatrol

#ForHerDigitalWorld #WAGGGS

 لمعل ةدعتسم ِتنأ

.نآلا ملاعلا هجاتحي يذلاو لزنملا نم ريثأت#

!ًاعتمم ًاتقوو ًاقفوم ًاظح

لزنملا نم ريثأتلا# ةيباجيإلا ةعيلطلا#

يمقرلا اهملاع لجأ نم#  تادشرملل ةيملاعلا ةيعمجلا#



ريدقتو ركش

 تايتفو تادشرملل ةيملاعلا ةيعمجلا يعوطتم ىلإ ريدقتلاو ركشلا صلاخب مدقتن             
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