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If you do not change direction, you may 

end up where you are heading. Lao Tzu 

. إذا لم تقم بتغيير االتجاه، قد ينتهي بك األمر حيث كنت متوجها  

تزوالو   
 



 

 

 

 
 



What is 1 thing you change every day? 

 هناك شيء واحد تقوم بتغييره كل يوم، ما هو؟



 

 

 

Why do we need to 

be open to change? 

 

أن نكون لماذا نحن بحاجة إلى 

على التغيير؟منفتحين   

 





 

 



 

 

Volunteer   المتطوع 

Community-based membership 

 عضوية ذات بعد مجتمعي 

  Girl Onlyللفتيات فقط 

 

 

 

 

7 states واليات      7   

1 voice –  program & training 

برامج وتدريب –صوت واحد   

1 core uniform    زي موحد 

 

 

 

GIRLS  الفتيات 

22  
Thousand ألف

   

WOMEN
 السيدات 

8 

Thousand آالف 

TOTAL المجموع 

30  

Thousand ألف 









 

 

What drives us! !      ما الذي يدفعنا لألمام  

 

 To be Australia’s 

leading organisation 

for girls and young 

women in leadership 

and personal 

development. 

 

الرائدة في نصبح المنظمة أن 

المعنية بالقيادة و تنمية  أستراليا 

 الذات لكل من الفتيات والشابات

 



 

 

2 things your association 

needs to change to be fit for 

the future? 

يتطلب من جمعيتكم الوطنية العمل على تغيير 

أجل التوافق مع المستقبلمحورين من   





Girl Guides Australia since 2010…. 

   2010جمعية مرشدات استراليا بدأ من عام 

Project المشروع Year 

Completed 

 االنتهاء منه عام

Previously 

Reviewed 

 سبق أن تم مراجعته عام

‘Girls Say’ project   مشروع 

 الفتيات تقول 

2010 new 

New Uniform - youth 

and adults 

الزي الرسمي الجديد 

لكل من فئة الشبات و 

 الراشدات

2010 1980s 

Promise and Law 

Review 

 1970s 2010 مراجعة الوعد و القانون 

Handbooks 2013 الكتيبات ceased in 1996 

Learning and 

Development Review  

 1996 2014 مراجعة التعليم و التنمية

Olave Program Review 

(program for young 

women 18-30) 

مراجعة برنامج أوليف 

برنامج الشابات من )

 (عام 18-30

2015 1996 

Program Review  2016  مراجعة البرنامج

2016 

2016 1996 





•AGP review infographic part two 





What we have learnt… 

ما الذي تعلمناه.... الدروس المستفادة  



 الختام  التوصيل التخطيط اإلعداد 



Move to Breakout Groups 

 التحرك من أجل دفع المجموعات



 

 

Why is change on this topic 

important or needed? 

 

لماذا هناك حاجة للتغيير في هذا المجال؟ 

 ما أهمية هذا التغيير؟

 

 

 

 

 

 

 



 

What challenges do you 

need to overcome to start 

this process of change? 

 

ما هي التحديات التي تحتاج إلى التغلب 

التغيير؟عليها لبدء عملية   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

What are the different 

things we could do to make 

change happen?  

 

يمكننا المختلفة التي ما هي األشياء 

؟بها من أجل إحداث بالتغييرالقيام   
 

 

 

 



Are you ready to fly? 

 هل أنت جاهز للطيران؟ 

What is one thing you will do this  

week in order for your butterfly to 

take flight? 

الذي ستختار القيام به خالل هذا ما هو الشيء 

أن تقوم فراشتك  برحلة طيران ؟من أجل األسبوع   

 



Make your butterfly 

  let it spread its message of 

change for a purpose! 

بكالخاصة اخلق الفراشة   

اطلق لها العنان لنشر رسالتها للتغيير من 

!أجل هدف  



To learn more about Girl Guides Australia visit 

 لمعرفة المزيد عن جمعية مرشدات استراليا برجاء زيارة الموقع اإللكتروني التالي 

 www.girlguides.org.au 

 

 

http://www.girlguides.org.au/

