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 شبيبة رجال اإلطفاء في مدينة فيسبادن.
 رابطة رجال اإلطفاء في مدينة فيسبادن.

 
 توصيف المجموعة المحلية: 

األعضاء هم من الفتيات والفتيان الذين قسم شبيبة رجال اإلطفاء هو منظمة شبابية تابعة لقسم رجال اإلطفاء التطوعي. 

قسم إطفاء تطوعي في فيسبادن يوجد قسم لشبيبة رجال اإلطفاء.  20من أصل  19في  سنة. 17و 10تتراوح أعمارهم بين 

 منهم. %20عضواً في قسم شبيبة رجال اإلطفاء وتمثل الفتيات حوالي  310يوجد حاليًا حوالي 

 من نحن:

عمل الشباب. يجب أن يتم نقل القيم الديمقراطية واالجتماعية والمجتمعية من خالل  هي القيام بتسييرمهمة قسم شبيبة اإلطفاء 

عمل العمل الشبيبي. وبالطبع يتم تعلم تقنيات قسم رجال اإلطفاء أيًضا. وبهذه الطريقة تعزز شبيبة رجال اإلطفاء االهتمام بقسم 

 المستقبل. في ءلتحاق بقسم رجال اإلطفامهماً للغاية من أجل إعداد المراهقين لالبر قسم شبيبة اإلطفاء ترجال اإلطفاء. ولهذا يع

 ما نقوم به:

كابيل. هناك أيضاً برامٌج في فيسبادن خاصة -التعليم: توجد برامٌج في مدرسة اإلطفاء لوالية هيسين في مدينة ماربورغ

 للحصول على بطاقة المشرف على الشباب )يواليكا(.

سم أقسام شبيبة اإلطفاء. يتعاملون مع المواضيع الراهنة ويتبادلون الخبرات أو إيجتمع هنا جميع المتحدثين ب منتدى الشباب:

سم شباب المدينة أيضاً. فيقوم بالتالي بتمثيل أقسام شبيبة رجال اإلطفاء لمدينة فيسبادن في إاألفكار. تعين هذه اللجنة متحدثاً ب

سم أقسام شبيبة رجال اإلطفاء مصالح األعضاء الشباب إمثّل المتحدث بلوالية هيسن. ي  اجتماعات قسم شبيبة رجال اإلطفاء 

 وجًها لوجه مع مجلس إدارة المنظمة الشبابية.

 المسابقات: يقوم قسم شبيبة اإلطفاء األلماني بتنظيم ثالث مسابقات. ت قام المسابقات في كل عام.

األلماني: من المهم في هذه المسابقة أن تعمل ضمن الفريق بسرعة وبشكل ال المسابقة الفيدرالية لقسم شبيبة رجال اإلطفاء 

يجب إطفاء حريق وهمي. يفوز فريٌق واحٌد في كل مدينٍة أو ناحية. ثم يتنافس هذا الفريق  ،تشوبه شائبة. على سبيل المثال

ادية تحطولة ألمانيا في المسابقة االضد فرٍق أخرى من والية هيسين. وبعد ذلك يتم إرسال الفائز من والية هيسين إلى ب

 للتنافس ضد الواليات الفيدرالية األخرى.

على المجموعة و ِمْشبَك  اإلنجاز: ِمْشبَك  اإلنجاز هو أعلى وسام يمكن أن يحصل عليه عضٌو في قسم شبيبة رجال اإلطفاء.

 الراغبة في الحصول عليه العمل بشكل جيد مع بعضها البعض.

على وزادت المعرفة المطلوبة.  ،ة الشباب هي وسام إنجاٍز يتكون من ثالث مستويات. كلما ارتفع المستوىشعلة الشباب: شعل

 هنا. اإلنجاز الفردي مهمٌ  ،عكس ِمْشبَك  اإلنجاز

ه ه  نحو المستقبل. ولهذا السبب نسعى جاهدين اإل ندماج: يريد قسم شبيبة رجال اإلطفاء أن يكون عصرياً وأن يكون تََوج 

 الثقافات.على نفتاح لإل

عمل الشباب الدولي: أنشأ قسم شبيبة رجال اإلطفاء في مدينة فيسبادن اجتماعاً دوليّاً للشباب بالتعاون مع وزارة الدفاع المدني 

. شريكنا هو قسم رجال اإلطفاء في منطقة كيروف في روسيا. شباٌب من ألمانيا وروسيا يلتقون في 2014في روسيا في عام 

 ثم مرة في روسيا. ،عطالت. يستمر المخيم لمدة عشرة أيام. يتم ذلك بالتناوب: مرة في ألمانيامخيٍم لل

 دائماً في األسبوع األول من العطلة الصيفية. يشارك حوالي ينعقدمعسكر التخييم: في كل عام نقوم بتنظيم معسكر للتخييم. 

ن يدائماً حيث يكون المناخ والثقافة مثير ي نظَّملمانيا. مشارك. يقع معسكر التخييم في الغالب في شمال أو جنوب أ 100

 هتمام. نزور األماكن السياحية ونمارس الرياضة ونلعب الكثير من األلعاب.لال
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 نضمام؟كيف يمكنني اال

اإلطفاء في  نضمام فقط لقسم شبيبة رجاليمكنك اال نضمام إلينا.سنة اال 17و 10يمكن لكل فتاة وفتى تتراوح أعمارهم بين 

فمن  ،المنطقة التي تعيش فيها. العضوية في قسم شبيبة رجال اإلطفاء مجانية. كما يمكن استعارة المعدات مجاناً. ومع ذلك

 انكيالشائع أن تصبح عضواً في المنظمة. عندها ينبغي عليك دفع رسوم رمزية للعضوية. وبهذا المال يتم دعم أعمال و

 من المعلومات متوفرة على موقعنا على الشبكة العنكبوتية. زيدٌ المنظمة. تفاصيل االتصال وم

 
 تصال بنا:اإل

Jugendfeuerwehr Wiesbaden 

Uwe Waldaestel 

Friedhofstraße 10 

65205 Wiesbaden 

www.jugendfeuerwehr-wiesbaden.de 

E-Mail: webmaster@jugendfeuerwehr-wiesbaden.de 

Tel. 0611 499 422 

 

 قتباس:إ

جتماعية إنما ينقل القيم الديمقراطية واإلو ،ال يعمل قسم شبيبة رجال اإلطفاء على تعزيز االهتمام بقسم رجال اإلطفاء فقط

 والمجتمعية أيضاً.
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