كتيب لآلباء واألمهات

 Chiroهي لجميع األطفال والشباب الذين ترتاوح
أعامرهم بني  6إىل  18سنة
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 Chiroهي أكرب منظمة هولندية لألطفال والشباب .األلعاب واملرح والتحرك هي األهم!

ما هي «»Chiro؟
نلعب يف  Chiroمعا ونقيض فرتة ممتعة ما بعد الظهر.
يوفر القادة أنشطة ترفيهية الغميضة أو لعبة املشاكسة يف
الحي ،جولة راجلني جنبا إىل جنب مع القادة ،ولعب كرة
القدم يف الحديقة ،الخ التحرك بكرثة ولكن يف بعض األحيان
مجرد االسرتخاء والدردشة ..
نرحب بالجميع لدى  ،Chiroابتداء من  6سنوات .تخصص
مجموعة لكل فئة عمرية.

[]foto: Brent Schroeyens

مرحبا بك كل يوم السبت أو األحداىل مقر  .Chiroحاول
عدة مرات .إذا وجدت ذلك ممتعا ؟ قم بتسجيل نفسك.
إذا كنت مشرتكا ،ميكنك القدوم كل أسبوع .وكلام أتيت
أكرث ،كلام تكسب املزيد من االصدقاء وتجد  Chiroأكرث
متعة .لدى بعض مجموعات  Chiroأنشطة أسبوعية،
ولدى البعض اآلخر أنشطة كل أسبوعني.
نذهب يف الصيف إىل املخيم مع املجموعة بأكملها.
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ملاذا تذهب إىل Chiro؟
يلعب  .بهذا يحصلون عىل العديد من األصدقاء الجدد وعىل
املرح .يتعلمون التضامن واحرتام بعضهم البعض.
لدى حركة الشباب جميع األطفال معا يف مجموعات
يوجد يف مجموعة  Chiroأنشطة متنوعة .لذا يجد كل األطفال يف
 Chiroشيئا يرغبون القيام به Chiro .مكان حيث ميكن لألطفال
اكتساب الخربة ،وحيث ميكنهم ارتكاب األخطاء.
نعطي الفرصة لألطفال للّعب يف الخارج بأمان.
كثري من األطفال يذهبون ألول مرة بعيدا عن املنزل عندما
يذهبون إىل املخيم .وبهذا يتعلم األطفال أن يكونوا مستقلني.
 Chiroهي حركة شباب هولندية .إذا كنت ال تتكلم الهولندية
جيدا  ،فال عليك .القادة يأخذون هذا بعني االعتبار .سرتوح عن
النفس وستتمرن عىل اللغة الهولندية بطريقة ممتعة.
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وعندما يكرب الشباب سنا ،ينظمون أنفسهم أنشطة ويتحملون
املسؤولية .وبهذا يقومون معا بعروض ،أو يعطي األطفال األكرب
سنا أنشطة لألطفال األصغر سنا .وبهذا يتعلمون كذلك العمل معا
يف مجموعات .كل هذه املهارات ميكن استخدامها طوال حياته

من  6إىل  8سنوات

نلعب ألعابا يف حلقات دائرية ،نلعب الغميضة ،نبني قرصا باألقزام،
نغني أغنيات جميلة ،الخ

من  8إىل  10سنوات

وتختلف كل فئة عمرية .لهذا السبب نلعب نحن يف
 Chiroيف مجموعة أطفال وشباب من نفس العمر.
يف بعض املجموعات يلعب الفتيان والفتيات معا ،يف
مجموعات أخرى يلعب الفتيان والفتيات بشكل منفصل.

نلعب كرة القدم أو رائد الفضاء .نضحك ونقفز ،ونقوم بأعامل يدوية أو
نذهب إىل نزهة ،الخ

من  10إىل  12سنة

نلعب لعبة البيسبول وأنشطة حيوية أخرى .نبني مخيامت يف الغابة ،ونلعب
بالطني واأللبسة ،الخ

من  12إىل  14سنة

نلعب يف ساحات اللعب وال نحس أبدا بامللل .ونتحدث عن هوايتنا املفضلة أو حول ما
حدث يف املدرسة ،الخ.

يف الفرتة من  14إىل  16سنة

نقوم بجولة دراجة أو اللعب الدراما .ونقوم بجولة بحث صور يف املدينة ،أو ننظم
دوري الكرة الطائرة ،إلخ.

يف الفرتة من  16إىل  18سنة

نلعب لعبة املدينة الكبرية أو نقوم مبسابقة .ونتعلم تحمل املسؤولية تجاه األطفال األصغر سنا.
نقوم أنفسنا بتنظيم أنشطة.
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 +18سنة

هذا هو السن الذي سيكون فيه الشباب أنفسهم قادة .مسؤولية كبرية،
ولكنك تتعلم الكثري!
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تنظم القيادة أنشطة لألطفال .باإلضافة إىل ذلك تنظم كل صيف مخيام .انهم متطوعون .دوافعهم القيام بأنشطة ترفيهية لألطفال.
العديد من القياديني يتابع دورة تدريبية للقيادة .هناك يتعلمون كيف يوجهون األطفال ،ويتعلمون أنواع اللعب املختلفة والسالمة واإلسعافات األولية ،الخ.

[]foto: Brent Schroeyens

السعر :ما هي تكلفة  Chiro؟
تدفع حواىل  25يورو ملدة عام كامل .رسوم االشرتاك تختلف لدى كل مجموعة .اسأل قيادة املجموعة عن
الثمن.
تشرتي املجموعة برسوم التسجيل معدات اللعب للمجموعات وتنظم األنشطة .كام أنهم يدفعون مثن
التأمني .يؤمن كل طفل خالل األنشطة يف طريقه إىل  Chiroويف طريقه إىل املنزل.
وتسدد كثري من خدمات التأمني الصحي جزءا من اشرتاكك .يرجى االستفهام لدى التأمني الصحي ومركز
الخدمات االجتامعية وخدمات الشباب ،الخ
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تدفع بالنسبة للمخيم ما يقرب من  10يورو يف اليوم الواحد .بهذا يدفعون مثن املقر واألنشطة واألكل.
أخرب القادة إذا كان طفلك مينع عليه أكل يشء .سيأخذون ذلك يف الحسبان.
إذا كنت ال تستطيع دفع رسوم االشرتاك أو املخيم ،ابلغ القيادة .سيبحثون معك عن حل.
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توجد مالبس  .Chiroيسمح أن
تكون املالبس قذرة وال تتمزق
بسهولة .املجموعات تقرر بنفسها
ارتداء مالبس  Chiroأم ال.
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مالبس Chiro

مجموعة  Chiroيف الجوار؟
تجد يف كل مكان يف بروكسل و فالندرن مجموعة .Chiro
ميكنك العثور عىل مجموعة  Chiroيف الجوار من خالل www.chiro.be/indebuurt
اتصل باملجموعة لتقوم بزيارة ،ولتسجل طفلك ،أو ملعرفة املزيد عن مجموعة .Chiro
هل تريد املزيد من املعلومات؟
[]foto: Leene Decoster

اتصل عرب info@chiro.be
أو اتصل هاتفيا 03-231.07.95

