
ميكن لكل شخص املشاركة
إن نادي جونيس مخصص لجميع األطفال حتى سن 15 

سنة. فهنا تكون مرئيا ومسموعا ولك تأثري. هناك ترحيب 
بالجميع

الكثري من املتعة
اشرتك كعضو يف نادي جونيس وشارك يف الكثري من 

األنشطة املمتعة. بعض نوادي جونيس تشاهد أفالما 
سينامئية أو تلعب أو تؤدي أعامال منزلية. وأخرى تعرض 

مرسحيات أو ترقص أو تقوم بربمجة ألعابها الخاصة أو 
تشارك يف بعض األلعاب الرياضية. أو يف بعض األحيان 

يكون األمر مختلفا متاما!

عند قيامك بإرسال االستامرة، سوف يتصل بك النادي املحيل املعني.

رقم الهوية الوطنية

X

الربيد اإللكرتوين

رقم الهاتف

الرمز الربيدي واملدينة

العنوان

اسم العائلة

االسم األول

النادي املرغوب فيه )إذا كنت تعرفه(

جونيسانضم لنادي 
املشاركة يف معسكر

يف كل صيف، يقوم جونيس برتتيب وتنظيم معسكرات 
وأنشطة أخرى ملا يقارب 3000 طفل ويتم أنحاء البالد. 

انضم ملغامرة من املغامرات! وميكنك القيام برياضة 
التجديف أو السباحة أو البيات يف خيمة أو التعرف 

بأصدقاء جدد أو القيام بنشاط ما تجده ممتعا بالنسبة 
لك.

أنت من يقرر
تعد الدميوقراطية أمرا هاما يف نوادي جونس. فيقوم 

األطفال واملرشدون باتخاذ القرارات معا و ويتم االستامع 
لكل صوت من األصوات. ويكون للنادي اجتامع سنوي 

يف كل عام، يتمكن فيه األطفال واملرشدون من املشاركة 
واتخاذ القرارات والتفكري فيام سوف يحدث خالل السنة.

انضم ملغامرة من 
املغامرات ومتع 

أخرى

هناك 200 نادي 
جونيس يف السويد

هناك 12000 طفل 
يف نوادي جونيس

نعم، أنا أريد أن أصبح 
عضوا يف نادي جونيس 

وأتلقى دعوات لكل 
األمور املمتعة التي 

ننجزها معا!

اشرتك كعضو يف 
نادي جونيس

، se/blimedlem 
أو قم مبلء هذه 

االستامرة!

يتم تداول املعلومات طبقا لسياسة الخصوصية لنوادي جونيس. 
وميكنك االطالع عىل كافة بنود تداول بياناتك الشخصية يف

junis.se/integritetspolicy
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املرشدون، الذين أخذوا موقفا محددا
تقوم أنشطة نادي جونيس عىل أساس الدميوقراطية،

والرتابط والرصانة. وقد أخذ كل املرشدين موقفا ثابتا نحو حياة 
رصينة. إن مرشدي نوادي جونيس ملتزمون أيديولوجيا، وهم 

يقدمون وقتهم من أجل إحداث فرق بالنسبة لألطفال.

Porto
betalt

املتعة لكل األطفال

مرشدون آمنون، ألنشطة آمنة
يتلقى املرشدون يف نوادي جونيس تدريبا عىل القيادة ودعام 
منتظام لتنمية مهاراتهم القيادية. ونحن نعمل بكل جد من 
أجل إعطاء املرشدين أدوات ليكونوا الراشدين اآلمنني الذين 
تتطلبهم األنشطة. وميكنك أن تكون مرشدا يف نوادي جونيس

عندما تكون يف سن 15 سنة. قم بقراءة املزيد يف
junis.se/bliledare

زر أحد 
الراشدين
 يف بيته

اتصل

جونيس - نادي ملن هم يف سن 15 
سنة وأقل. العديد من األنشطة. الكثري 

من املغامرات. وأنت سوف تكون 
جزءا منها وتقرر.

سجل هنا
سجل هنا

الطي من هنا  


