
انضمي إلينا في مغامرة افتراضية عبر العالم بينما نستكشف مراكزنا العالمية المذهلة 
ونمنحك الفرصة للتواصل مع المرشدات وفتيات الكشافة من جميع أنحاء الحركة.

انقري هنا للمزيد من المعلومات
يتم إطالقه في األول من فبراير 2021
ُيفتح باب التسجيل في 18 يناير 2021

البرنامج االفتراضي للمراكز العالمية 2021
التقويم الزمني للمناسبات

أيام 1، 4، 9، 12، 17، 25، 27 - لعبة األوزة 
يومي 2 ، 18 -  تجربة باكس لودج

يومي 3، -16 مرحًبا سانجام 
أيام 6، 14، 23 - اسكتشفي أور شاليه

يوم 13 - الطبخ الهندي مع سانجام 
أيام 20، 21، 22 - احتفاالت يوم الذكرى العالمي

يوم 28 - القديسون الشفعاء للمملكة المتحدة

ير
برا

ف

أيام 1، 3، 4، 5، 7، 21 - مغامرة دولية
أيام 2، 18، 28 - اسكتشفي أور شاليه

يوم 6 - المعرض الدولي
يوم 8 - يوم المرأة العالمي

أيام 9، 22، 31 - أهالً وسهالً في سويسرا!
يومي 10، 24 - مرحًبا سانجام 

يوم 11 - تخطيط رحلة ألور شاليه 

يومي 12، 25 - لعبة األوزة 
يوم 13 - الطبخ الهندي مع سانجام 

أيام 13، 14، 15 - عيد ميالد باكس لودج الثالثون
يوم 16 - لنلق نظرة على تاريخ أور شاليه 
يوم 17 - القديسون الشفعاء للمملكة المتحدة

يوم 20 - رقص بوليوود للمبتدئين 
يوم 29 - مهرجان هولي مع سانجام

أيام 3، 11، 19، 28 - لعبة األوزة  
يومي 4، 8 - مغامرة دولية

أيام 5، 13، 21 - اسكتشفي أور شاليه
يومي 6، 20 - مرحًبا سانجام 

أيام 8، 16، 26 - أهالً وسهالً في سويسرا!
يومي 9، 30 - تجربة باكس لودج 

يوم 10 - الطبخ الهندي مع سانجام 
يوم 12 - لنلق نظرة على تاريخ باكس لودج 

يوم 17 - يوجا مع سانجام
يوم 23 - القديسون الشفعاء للمملكة المتحدة 

يوم 24 - فن وارلي مع سانجام
يوم 25 -  استكشفي لندن

س
مار

أيام 1، 9، 19، 26 - اسكتشفي أور شاليه 
يوم 2 - احتفاالت يوم مايو مع باكس لودج

أيام 2، 14، 30 - مغامرة دولية
أيام 3، 12، 21، 29 - أهالً وسهالً في سويسرا!

يومي 4، 20 - مرحًبا سانجام 

أيام 6، 17، 24 - لعبة األوزة 
يوم 8 - الطبخ الهندي مع سانجام 

يوم 15 - رقص بوليوود للمبتدئين 
يوم 16 - تجربة باكس لودج

يل
بر

أ

أيام 1، 10، 20، 28 - لعبة األوزة 
يومي 2، 14 - تجربة باكس لودج 

أيام 3، 15، 22، 30 - اسكتشفي أور شاليه 
يومي 4، 18 - مرحًبا سانجام 

يوم 5 - تخطيط رحلة ألور شاليه
يوم 6 - لنلق نظرة على تاريخ باكس لودج 
أيام 7، 17، 25 - أهالً وسهالً في سويسرا!

يومي 9، 23 - مغامرة دولية
يوم 12 - االحتفال بعيد ميالد ملكة إنجلترا 

يوم 12 - الطبخ الهندي مع سانجام 
يوم 13 - المعرض الدولي
يوم 19 - يوجا مع سانجام

يوم 26 - استكشفي لندن

يو
ما

مغامرات عالمية
اكتشافات ثقافية

استكشاف المراكز العالمية
عالقات دولية

يو
ون

ي

https://www.eventbrite.co.uk/o/wagggs-world-centre-virtual-programme-32268147887


يومي 1 ، 20 - مرحًبا سانجام 
يومي 2، 18 - تجربة باكس لودج 

أيام 3، 11، 19، 27 - أهالً وسهالً في سويسرا!
يومي 4، 21 - مغامرة دولية
يومي 6، 14 - لعبة األوزة  

يومي 8، 16 - اسكتشفي أور شاليه  

يوم 10 - الطبخ الهندي مع سانجام 
يوم 15 - حفل عيد ميالد كوسافيري العاشر 

يوم 17 - رقص بوليوود للمبتدئين 
يوم 24 - عيد ميالد أور كابانيا 

يوم 30 - مناسبة للصداقة الدولية 
يوم 31 - عيد ميالد أور شاليه

يومي 2، 18 - تجربة باكس لودج 
أيام 3، 16، 31 - مرحًبا سانجام 
أيام 4، 12، 24 - لعبة األوزة  

أيام 6، 15، 27 - اسكتشفي أور شاليه 
يومي 7، 25 - مغامرة دولية

يومي 8، 29 - استكشفي لندن 

ايام 9، 19، 30 - أهالً وسهالً في سويسرا!
يوم 14 - الطبخ الهندي مع سانجام 

يوم 21 - يوجا مع سانجام
يوم 22 - لنلق نظرة على تاريخ أور شاليه

يوم 28 - المعرض الدولي

يو
يول

يومي 1، 16 - تجربة باكس لودج 
أيام 3، 12، 23 - لعبة األوزة  

يومي 4، 19 - مغامرة دولية
يوم 6 - تخطيط رحلة ألور شاليه 

أيام 8، 20، 28 - أهالً وسهالً في سويسرا!

يوم 11 - الطبخ الهندي مع سانجام 
يومي 14، 25 - اسكتشفي أور شاليه  
يوم 17 - مهرجان جانيش مع سانجام 

يوم 18 - رقص بوليوود للمبتدئين 
يوم 26 - مرحًبا سانجام 

س
سط

أغ

يوم 1 - مناسبة شهر التاريخ األسود - باكس لودج
أيام 2، 17، 31 - مغامرة دولية

يوم 3 - لنلق نظرة على تاريخ باكس لودج 
أيام 4، 10، 21، 30 - لعبة األوزة  

أيام 6، 14، 24 - اسكتشفي أور شاليه  
أيام 8، 18، 27 -أهالً وسهالً في سويسرا!

يوم 9 - الطبخ الهندي مع سانجام
يوم 11 - مناسبة اليوم العالمي للفتاة 

يومي 12، 26 - مرحًبا سانجام 
يومي 13، 28 - تجربة باكس لودج 

يوم 16 - عيد ميالد سانجام

بر
بتم

س

يوم 2 - مهرجان ديوالي مع سانجام 
أيام 3، 12، 21 - استكشفي أور شاليه

أيام 5، 16، 24 - أهالً وسهالً في سويسرا!
يوم 6 - ليلة النيران مع باكس لودج 

يوم 7 - لنلق نظرة على تاريخ أور شاليه 
يومي 9، 23 - مرحًبا سانجام 

أيام 10، 19، 29 - لعبة األوزة  

يوم 13 - الطبخ الهندي مع سانجام
يومي 14، 27 - مغامرة دولية
يوم 17 - تجربة باكس لودج 

يوم 20 - رقص بوليوود للمبتدئين  
يوم 28 - استكشفي لندن  

يوم 30 - القديسون الشفعاء للمملكة المتحدة

بر
تو

أك

يوم 1 - تجربة باكس لودج 
يومي 2، 19 - اسكتشفي أور شاليه  

يومي 3، 17 - مرحًبا سانجام 
يومي 4، 13 - أهالً وسهالً في سويسرا!

يومي 6، 16 - لعبة األوزة  

يوم 8 - تخطيط رحلة ألور شاليه 
يوم 11 - الطبخ الهندي مع سانجام 

يوم 12 - مغامرة دولية
يوم 18 - يوجا مع سانجام

بر
سم

دي

مغامرات عالمية
اكتشافات ثقافية

استكشاف المراكز العالمية
عالقات دولية

البرنامج االفتراضي للمراكز العالمية 2021
التقويم الزمني للمناسبات - تابع

بر
فم

نو


