البرنامج االفتراضي للمراكز العالمية 2021
عالم افتراضي من اإلمكانيات

اكتشافات ثقافية

عالقات دولية
هل تحبين أن تكوني جزءًا من أخوة
فتيات عالمية؟ وهل اكتفيت من العزلة
بسبب فيروس كورونا؟ انضمي إلينا
 ،وإلى المئات من المرشدات وفتيات
الكشافة من جميع أنحاء الحركة ،
ونحن نحتفل بيوم الذكرى العالمي
 ،ويوم المرأة العالمي ويوم الصداقة
ت ترغبين في مشاركة
الدولي .إذا كن ِ
ما تحبينه في حركة المرشدات
وفتيات الكشافة  ،أو مشاركة الثقافة
في بلدك  ،فإن مناسبات عروضنا
الدولية مناسبة لك تمامًا! جربي
الشعور المذهل بالتواصل مع
المرشدات وفتيات الكشافة األخريات
من جميع أنحاء العالم والالتي يمكنك
مناداتهن بلفظ صديقة على الفور!

استكشاف المراكز العالمية
  
ت يومًا عما يحدث خالل
هل تساءل ِ
مناسبة من مناسبات مراكزنا
العالمية الخمسة؟ ما هي األنشطة
التي قد تمارسينها أثناء إقامتك؟
أو كيف تبدو مراكزنا العالمية
وكيف تحتفل بأعياد ميالدها؟ تعالي
وانضمي إلى جولة افتراضية عبر
اإلنترنت  ،أو جلسة معلومات  ،أو
جربي بعض أنشطتنا االفتراضية
 ،وتعرفي على ما يجعل مراكزنا
العالمية مميزة للغاية بالنسبة لحركتنا
 .هذه الجلسات هي فرصة مثالية
للقاء أعضاء الفريق وطرح األسئلة
التي طالما رغبت في طرحها!

هل تحبين مقابلة أشخاص من
جميع أنحاء العالم وتعلم المزيد
عن ثقافاتهم؟ إذا كنت كذلك ،
تعالي وانضمي إلينا بينما نستكشف
احتفاالت ثقافية ومهارات متنوعة
من البلدان التي حالف مراكزنا
العالمية الحظ في التواجد بها
 .قومي برحلة افتراضية عبر
جبال األلب السويسرية  ،تجولي
افتراضيًا عبر أنحاء إقليم أفريقيا ،
احتفلي بمهرجان النور مع سانجام
 ،وعيد ميالد الملكة مع باكس
لودج  .أو ربما ترغبين في تجربة
هواية جديدة في عام ، 2021
لدينا كل شيء من الرقص إلى
الطهي وأكثر من ذلك بكثير
إلبقائك مشغولة.

مغامراتعالمية
هل تحلمين بالسفر إلى المراكز
ً
عالقة في
العالمية ولكنك وجدت نفسك
المنزل؟ يمكنك اآلن السفر افتراضيًا
عبر اإلنترنت إلى جميع المراكز
العالمية الخمسة! سابقي عبر أوروبا
وأكملي تحديات صغيرة ؛ سافري
عبر لندن بينما تتعرفين على مؤسسي
حركتنا وأولئك الالتي شكلن حركة
المرشدات وفتيات الكشافة على مدار
الزمن ؛ تعرفي على ما هو مطلوب
للمشاركة في مغامرة دولية لمركز
عالمي واستمعي مباشرة إلى التجارب
المذهلة للمرشدات وفتيات الكشافة
الالتي كن هناك من قبل!  

يتم إطالقه في األول من فبراير ُ ,2021يفتح باب التسجيل في  18يناير 2021

