
42 حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

االحتفال! 
يتم تنظيم احتفالية جامعية أو حفل لتسليم الشارة بعد أن ينتهي الجميع من اإلجراء. فيام ييل 

بعض األفكار التي قد تساعدكم: 

االتفاق عىل تاريخ )بعد املوعد النهايئ املحدد التخاذ اإلجراء(. . 	

يتم طلب شارات التغذية القوية للفتيات من خالل املوقع اإللكرتوين للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة . 	

)أو أطلبوها من املنظمة العضو الخاصة بكم(.

ميكنكم دعوة بعض الجمهور إن أمكن – العائلة، األصدقاء، أعضاء املجتمع، ومجموعات أخرى من اإلرشاد والكشافة.. 	

اطلبوا من مجموعتكم إعداد أغنية أو رقصة احتفالية.. 	

اختاروا نسق لألطعمة، عىل سبيل املثال:. 	

مهرجان األطعمة! حيث يتم تقديم بوفيه من األطعمة الصحية باستخدام مكونات محلية غري مكلفة. 	

األزياء األنيقة! يستطيع الجميع ارتداء أزياء تشبه األطعمة الصحية املفضلة لديهم. 	

التوقف عن إهدار الطعام! يتم تنظيم مظاهرات للطهي للرتويج الستخدام بقايا الطعام والتوفري يف الطعام املهدر.  	

مسابقة الوصفات! يأيت الجميع بوصفة لطبق ألوان الطيف للفوز بجائزة. 	

يتم تجهيز املكان باملقاعد الستقبال الجمهور )بإمكان باقي املجموعة أن تكون الجمهور يف حالة غياب العائالت أو األصدقاء(.. 	

إمتام شارة التغذية القوية للفتيات

   التقييم! 
أثناء االحتفال، اكتشفوا مدى ما تعلمته املجموعة عن التغذية 

اآلن وقد انتهى الجميع من شارة التغذية القوية للفتيات. كام 

سبق، يجب أن يكمل كل مشارك استطالع شارة التغذية القوية 

للفتيات بشكل فردي. فتستطيع املجموعة اختيار أحد الخيارين:

)إذا كان لدى املجموعة إمكانية وصول للهواتف الذكية(: . 	

يتم مسح كود الرد الرسيع )QR Code( أدناه باملتصفح 

أو التطبيق واتباع الخطوات الالزمة. يقوم القادة بكتابة 

الدرجات اإلجاملية يف املرتني لكل مشرتك، وتاريخ 

امليالد الخاص به واألحرف األوىل من اسمه، 

واالحتفاظ بهذه املعلومات يف مكان أمني.

إكامل النسخة الورقية من االستطالع يدويًّا.. 	

راجعوا صفحة )9( ملعلومات عن كيفية تفسري النتائج. كام سبق، 

االشرتاك يف هذا االستطالع اختياري. 

   املشاركة!
مجموعتكم قوية، ويجب أن يصيحوا بأعىل صوت وأن يفخروا مبا 

قاموا به:

أخربوا الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة  	

)والعامل أيًضا!( عن عدد األشخاص الذين حصلوا عىل 

شارة التغذية القوية للفتيات يف املجموعة. قوموا زيارة 

خريطتنا التفاعلية وأضيفوا العدد النهايئ للمشرتكني. 

ادعموا الفريق باملشاركة بإجراءاتهم من خالل  	

 girlpowerednutrition# اإلنرتنت باستخدام
.#wagggs

شجعوا املشاركني عىل إخبار األصدقاء والعائلة  	

ومجموعات اإلرشاد والكشافة األخرى عن شارة التغذية 

القوية للفتيات.

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/girl-powered-nutrition/



