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 شبيبة اإلغاثة الفنية في مدينة فيسبادن.

.تحادية األلمانية لإلغاثة الفنيةالوكالة اإل  

 توصيف المجموعة المحلية:

م المساعدة من خالل اللعب، يصف هذا الشعار بثالث كلمات قصيرة أهداف شبيبة اإلغاثة الفنية في مدينة فيسبادن. شبيبة تعل  

نظمة الحماية اإلغاثة الفنية هي مواإلغاثة الفنية في فيسبادن هي القسم الخاص بالشباب في وكالة اإلغاثة الفنية في فيسبادن. 

الكوارث في ألمانيا. تساعد اإلغاثة الفنية، على سبيل المثال، عندما تكون هناك عواصف أو  المدنية واإلغاثة في حاالت

ب باألطفال والمراهقين من عمر  ف على اإلغاثة عاماً للتعر   17إلى  6فيضانات أو حوادث. نحن جمعية مستقلة وُمرخ صة. نُرح 

ين بمهام اإلغاثة الفنية. وبهذه الطريقة ننقل إليهم ما هو مهم الفنية. مهمتنا هي دعم رعاية الشباب وتعريف األطفال والمراهق

 في المساعدة التقنية اإلنسانية.

 

 من نحن:

من سن السادسة وما فوق. هدفنا هو نقل المعرفة بطريقة مرحة. سوف تتعلم  يًافتاةً وصب 30نحن مجموعة شبابية تضم حوالي 

سوف تحصل معنا على الفرصة لتجربة األشياء بنفسك والمشاركة في صنع ومساعدة اآلخرين عن طريق التكنولوجيا والخبرة. 

ب بكل سرور باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة. ب بالفتيان والفتيات على قدم المساواة، كما نُرح   القرارات. يُرح 

 

 ما نقوم به:

سنة بين التاسعة  17و 10نلتقي عادةً مرتين في الشهر في أيام السبت. تلتقي مجموعة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

أعوام بين الثانية والنصف والرابعة  10و 6صباًحا والثانية مساًء، بينما يلتقي األطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 

إمكانية المشاركة في الندوات وورش العمل. هل كذلك هناك وية منتظمة خالل العطالت. هناك أنشطة ترفيهووالنصف مساًء. 

ع والمغامرات الحقيقية والمتعة المؤكدة؟ لدينا تجارب مثيرة مع التكنولوجيا الحديثة ومجتمع تكون فيه روح  تبحث عن التنو 

ألجهزة فة للقيام بالعقد، كما يمكنك تجربة العديد من األدوات واالفريق مهمة للغاية. مع شبيبة اإلغاثة الفنية يمكنك تعل م طرق مختل

عنا م باألحداث في المخيم أو األنشطة الترفيهية والصداقات العابرة للحدود؟ هذا مضمون   مليئة   وتعل م كيفية استخدامها. أيام  

 ا!أيضً 

 

 نضمام؟كيف يمكنني اال

ً بالتقنيات وتريد مساعدة اآلخرين و . صلت إلى المكان الصحيحتجربة مغامرات جديدة في فريق رائع، فقد وإذا كنت مهتما

تصال بنا ومن ثم تعال وألق نظرة على نشاط مجموعتنا. وإن كانت أنشطتنا قد أعجبتك، فنحن نرحب بك لتصبح يمكنك اإل

وف تحصل على ثياب اإلغاثة يورو في السنة وبالطبع س 24تكلفة العضوية  عضواً في شبيبة اإلغاثة الفنية في مدينة فيسبادن.

 الفنية مجانًا!

 تصال بنا:اإل
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