
� ها يف الشباب

باللعب نساعد ونتعلم

سحر التكنولوجيا

مث�؟
 إذا كان عمرك ست سنوات وعندك اهت�م بالتكنولوجيا �كنك

.املساعدة لو رغبت يف ذلك. أنت يف املكان الصحيح عندنا

• اليشء ك� يف املجموعات الشبابية اآلخرى

•  ليس مهم يف أي مكان تعيش به يف املانيا، التي ها يف تكون

 وجودة بالقرب منك

• احرض اصدقائقك وصديقاتك معك

 للحصول على معلومات آخرى وللتقارير الممتعة ستجدها

في األنترنت
www.thw-jugend.de

www.facebook.com/thwjugend
www.thw.de

THW-Jugend e.V.
Bundesgeschäftsstelle

Provinzialstraße 93
53127 Bonn

 الهاتف 27 450-13 28-99 02
bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de

 املجموعة الشبابية يف القرب منك

spielend helfen lernen

تكنولوجيا عمل املساعدة 
 هذه العمل املساعد التكنولوجي يعترب عبارة عن منظمة

 ح�ية املواطن¸ ولدينا أكº من 80.000 من الرعايا املتطوع¸.

 يف حالة الفيضانات واألعاص� وانقطاع الكهرباء واألنفجارات

 ستكون الفرق الخاصة  وبسياراتها الزرقا وتكتولوجيتها الخاصة

 باملاكن للمساعدة. بعد الزالزل والفيضانات والكوارث االخرى

تساعد التي ها يف يف بلدان آخرى

 من عيدميالدك ال 16 �كنك املشاركة يف خدمة التي هايف

 و�كنك اجتياز اختبار التدريب املهني. وحتى تصبح مكتمل

 السن ولديك القدرات الكافية للمساعدة يسمح لك املشاركة

بعلمك Æساعدة الناس يف حاالت الطوارى
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يف املساعدة األولية يجب أن تكون رسيعة 

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen des 
Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“



نحن نكون
 ال � ها يف الشباب يتبع ال � ها

 يف اتحاد الشباب. عندنا تعترب البنات

 واألطفال من سن السادسة والشباب

 املهتم¸ مرحب بهم. هنا �كنكم

 تعليم أنفسكم وباللعب نساعد

 ونتعلم. قانون األطفال والشباب

األتحادية يعترب يف املقدمة

لتشكيل املختلفة  واألمكانيات  بالتكنولوجيا   األندهاش 

 أوقات الفراغ يتقاسمه كالً من الشباب واملربي¸ واملربيات

سن من  املهتم¸  لألطفال  متساوي.  بشكل   للشباب 

 السادسة سيعمل الكث� من العروض الرائعة. باألجت�عات

 السعوية املنتظمة ستتعرفون عىل � ها يف

يف ها   � مجموعة  تجتمع  العديدة  للعروض   باألضافة 

 بشكل منتظم يف والية آخرى. يف أطار إقليمي يوجد الكث�

التي فريق  أن  إىل  بأألضافة  العمل.  وورش  الندوات   من 

 ها يف الشباÔ يهتم بالتواصل مع منظ�ت يف بلدان آخر

وبشكل مكثف

نحن نقدم
• الخطوة الصغ�ة يف طرق األنقاض

 • العمل الج�عي يف املجموعة، وأصدقاء وصديقات جدد

   • تعلي�ت عن التعامل مع اجهزة األلعاب األلكرتونية 

• الحدث املث� يف مكان التخييم ويف اللعب والليايل الرياضية

• Øارين تحدي وواقعية 

• أمكانيات تجريب النفس والحق يف القول 

• املنافسة العادلة ضد فرق عديدة 

 أنت تبحث عن
  • الكث� من التغي�، واملغامرة الحقيقة و املرح املضمون؟ 

 • أحداث ممتعة بواسطة التكنولوجيا الحديثة؟ 

• كج�عة، ويف روح الفريق الواحد فوق كل أعتبار؟ 

• أيام مث�ة يف مكان التخييم؟ 

• علم، وبذلك مساعدة االخرين؟ 

• صداقات، عرب الحدود؟ 

معاً نقوم بتعبئتها

الفريق املساعد يكون معدود


