
رسگرمی های فراوان
عضو جونیس شوید و در بسیاری از فعالیت های تفریحی رشکت 

منایید در بعضی از کلوب های جونیس، رشکت کننده گان به 
متاشای فلم می نشینند، بازی میکنند و یاهم فعالیت ها را انجام 

میدهند. دیگران منایشنامه های تیاتر اجرا میکنند، میرقصند، 
گیم های شانرا برنامه ریزی میکنند و یاهم در ورزش رشکت می 

منایند. و یاهم کار کامالً متفاوت را انجام میدهند!

زمانی که شام فورم را ارسال میکنید، کلوب محل تان با شام در 
متاس خواهند شد.
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کلوب مورد نظر )هرگاه بدانید(

در جونیس عضویت 
حاصل منایید

همه افراد میتوانند در آن رشکت کنند
در جونیس همه اطفال تا سن 15 سالگی میتوانند 

رشکت منایند. در اینجا به شام فرصت داده میشود تا 
حضور داشته باشید، صدای تان شنیده شود و اثر گذار 

باشید. همه استقبال میشوند

رفنت به کمپ تفریحی
در هر تابستان، جونیس کمپ های تفریحی و دیگر فعالیت ها 

را برای حدود 3000 طفل در رستارس کشور راه اندازی میکند. 
در فعالیت تفریحی رشکت منایید! شام میتوانید قایقرانی منایید، 

آببازی کنید، در خیمه بخوابید، دوستان نو را مالقات منایید و 
یاهم یک کار تفریحی را انجام دهید .

شام تصمیم میگیرید
دموکراسی در جونیس مهم است. اطفال و مشاورین باهم 

تصمیم میگیرند و فرصت برای همه داده میشود تا صدای شان 
شنیده شود این کلوب ساالنه یک جلسه برگزار میکند که در آن 

اطفال و مشاورین رشکت منوده و در مورد اتفاقات سال روان 
تصمیم میگیرند.

در برنامه های 
تفریحی و 

رسگرمی عضویت 
حاصل منایید

جونیس به تعداد 
200 کلوب در 

سویدن دار د

12000 طفل 
عضویت جونیس 

را دارند

بله، من میخواهم در 
جونیس عضویت داشته 

باشم، و میخواهم به همه 
فعالیت های تفریحی که 

یکجا باهم در آن سهم میگ 
رییم، دعوت شوم !

از طریق صفحه
junis.se/blimedlem 

 عضویت پیداکنید 
و یاهم این فورم را 

تکمیل منایید.

معلومات در مطابقت با پالیسی محرمیت جونیس مورد رسیدگی قرار 
خواهند گرفت. رشایط مکمل استفاده از معلومات

شخصی تانرا میتوانید در ویبسایت junis.se/integritetspolicy دریابید
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مشاورینی که موقف اتخاذ کرده اند
فعالیت های جونیس بر مبنای دموکراسی، همبستگی و هوشیاری 
استوار است. همه مشاورین طرفدار زندگی عاری از مواد نشه یی 

می باشند. مشاورین جونیس از لحاظ ایدیولوژیک باهم متعهد 
اند و وقت خود را در آوردن تغییرات در زندگی اطفال وقف می 

منایند.

Porto
betalt

تفریح برای همه اطفال

مشاورین مصئون از فعالیت ها محافظت میکنند
مشاورین جونیس در بخش رهربی و کمک های منظم آموزش می 

بینند تا مهارت های رهربی شانرا انکشاف دهند. ما
بصورت فعاالنه کار مینامییم تا وسایلی را در اختیار مشاورین قرار 

دهیم که منحیث بزرگساالن مصئون برای فعالیت
های مورد نیاز عمل کنند. شام زمانی که به سن 15 سالگی برسید، 

میتوانید در جونیس منحیث مشاور کار منایید.
معلومات بیشرت را در ویبسایت junis.se/bliledare بخوانید

بزرگسال در رهنامیی 
خانه

متاس

جونیس- کلوبی برای اطفال 15 سال و پایین 
تر از آن فعالیت های بیشامر رسگرمی های 

فراوان شام میتوانید بخشی از این برنامه ها 
باشید و حق تصمیگیری خواهید داشت.

اینجا ضبط
 کنید

اینجا ضبط
 کنید

اینجا بپیچان


