
Scouting 
America’s No. 1 
Values Program for Youth

 هناك طريقة رائعة للبقاء على
اتصال مع طفلك وأصدقائه.

عالمنا اليوم هو عالم معقد. حيث تجذب األنشطة 
الالمنهجية األباء واألبناء فى اتجاهات مختلفة. 

فاآلباء يريدون أن يكبر األبناء وهم ملئيون بالثقه 
بالذات ويمكن االعتماد عليهم ويرعونهم.

تحقق الكشافة هذه النتائج من خالل الجمع بين 
المتعة مع األنشطة التعليمية وقيم الحياة. كما 

أنها تساعد األباء على تعزيز الشخصية، وتنمية 
المواطنة الصالحة، وغرس اإليمان، وتعزيز كال 

 من اللياقة العقلية والجسدية على حد سواء 
فى الشباب.

إذا كنت ترغب فى الحصول على مزيد من 
المعلومات عن اإلنضمام إلى الكشافة, برجاء 

اإلتصال بكشافة الفتيان المحلية الخاصة بك من 
المجلس األمريكى الموجود أدناه أو مراجعة 

موقعنا اإلكترونى 

http://www.BeAScout.org.

A Great Way to Stay  
Connected With Your Child  
and His Friends
Today’s world is complicated. Extracurricular activities pull 
parents and children in several different directions. Parents 
want children to grow up to be self-confident, dependable,  
and caring.

Scouting achieves these outcomes by combining fun with 
educational activities and lifelong values. It also helps parents 
strengthen character, develop good citizenship, instill faith,  
and enhance both mental and physical fitness in youth.

If you would like more information on becoming involved in 
Scouting, please contact your local Boy Scouts of America 
council found below or check our website at

Boy ScoutS of AmericA
1325 West Walnut Hill Lane
P.O. Box 152079
Irving, Texas 75015-2079
www.scouting.org

Council/unit stamp goes here.

http://www.BeAScout.org.
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الكشافة
برنامج قيم أمريكا

األولي للشباب



 Tiger Cubs
A school-year program for boys 
who are under the age of 8, 
have completed kindergarten  
or are in the first grade, or 
are age 7. This program with 
an adult partner stresses 
simplicity, shared leadership, 
learning about the community, 
and family understanding. 
Each boy/adult team meets 
for family activities, and then 
once or twice a month all the 
teams meet for Tiger Cub 
group activities.

 كشافة اإلسكواش
برنامج نشط ومثير للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 

إلى 17 عاما يتمحور حول المجاالت الخمس للبرنامج المتعلقة 
بالتركيز: التقدم , التجارب المثيرة, التنمية الشخصية, الخدمات و 

البرامج الخاصة والمناسبات.

 Cub Scouts
A family- and home-centered program for boys who have 
completed first grade but not completed third grade, or are 
age 8 or 9. Cub Scouting’s emphasis is on quality program, 
where most young boys and families are involved. Boys who 
have completed third grade but not completed fifth grade 
or are age 10 but not yet 11½ are called Webelos (We’ll be 
Loyal Scouts) and participate in more advanced activities 
that begin to prepare them to become Boy Scouts.

 Boy Scouting
A program for boys who have completed the fifth grade and are 
at least 10 years old, or are age 11, or have earned the Arrow 
of Light Award and are at least 10 years old, but have not 
reached age 18. This program is designed to achieve the aims 
of Scouting through a vigorous outdoor program and peer 
group leadership with the counsel of an adult leader.

 كشافة الفتيان
برنامج لألوالد الذين أنهوا الصف الخامس وال تقل 

أعمارهم عن 10 سنوات, أو فى الحادية عشر من عمرهم, 
أو قد حصلوا على جائزة األسهم الخفية وعمرهم على 

األقل عشر سنوات, ولكن لم يصلوا إلى سن الثامنة عشر. 
تم تصميم هذا البرنامج لتحقيق أهداف مشتركة وقيادة 

مجموعة من األقران مع مستشار من القيادة البالغة.

 كشافة المغامرة/  البحر
برنامج مختلط للشباب الذين تكون أعمارهم 13 عاما على 
األقل وقد أتموا الصف الثامن أو من هم أعمارهم 14 عاما 

ولم يصلوا إلى 21 عاما. ويساعدهم هذا البرنامج على تحقيق 
المصالح الخاصة, وتعلم القيادة وتنمية المهارات األخالقية 

المتعلقة بصنع القرار.

 كشافة األشبال
برنامج يتمركز حول األسرة 
والمنزل للفتيان الذين أتموا 

الصف األول ولم يكملوا 
الصف الثالث بعد, أو الفتيان 

من هم فى سن الثامنة أو 
التاسعة. ومجال تركيز برنامج 

كشافة األشبال على برنامج 
الجودة, حيث يتشارك معظم 

الشباب والعائالت. الفتيان الذين 
أتموا الصف الثالث ولكن لم 

يكملوا الصف الخامس بعد أو 
فى سن العاشرة ولكن لم يكملوا 
الحادية عشر والنصف يسمون 

وبيلوس )سنكون كشافة مخلصون( 
ويشاركون فى األنشطة األكثر 

تقدما التى تبدأ فى إدادهم ليصبحوا 
كشافة الفتيان.

 Venturing/Sea Scouting
A coeducational program for teens who are at least 13 years of age 
and have completed the eighth grade or are 14 years of age and have 
not reached age 21. This program helps them pursue special interests, 
learn leadership, and develop ethical decision-making skills.

 Varsity Scouting
An active, exciting program for young men ages 14 through 17 built 
around five program fields of emphasis: advancement, high adventure, 
personal development, service, and special programs and events.

 أشبال النمر
 برنامج مدرسى سنوى لألوالد الذين هم تحت سن الثامنة, الذين
 أتموا مرحلة رياض األطفال أو األطفال فى الصف األول أو فى

 السابعة من عمرهم. وهذا البرنامج يكون باالشتراك مع شريك من
 الكبار يؤكد على البساطة, القيادة المشتركة, التعلم بشأن المجتمع,

 وتفهم األسرة. كل فريق صبى/ بالغ يلتقى من أجل األنشطة
 األسرية, وبعد ذلك تلتقى كافة الفرق مرة أو مرتين شهريا من أجل

أنشطة مجموعة أشبال النمر.


