
تقديم:

األندية العائلية للحياة 
الربية الطبيعية

حقيبة أدوات

 افعلها بنفسك! 
افعلها اآلن! 
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ُتعد األندية العائلية للحياة الربية الطبيعية طريقة رائعة للبدء يف العمل واملشاركة 
والحصول عىل فوائد قضاء الوقت يف الطبيعة. فالطبيعة تحيط بنا من كل جانب. ومع أنها 
تكثر يف البيئات الريفية والحياة الربية، إال أنها توجد ولو بشكل أقل مما نتوقعه – بدءًا من 

األفنية وأحياء املدينة وحدائق سطح املباني إىل حدائق الضواحي ومسارات التنزه. 

والخرب السار أن هناك الكثري من الطرق للتواصل مع الطبيعة – وإنشاء أنماط حياة 
تكون فيها تجربة متكررة يف عالم الطبيعة جزًءا أساسيًا من حياة األطفال. لقد وضع 

 Children & Nature Network كالً من االتحاد الكندي للحياة الربية و
(C&NN) أفضل األبحاث املتوفرة والذوق العام والخربات املبارشة لآلباء واألمهات 

لتطوير حقيبة أدوات األندية العائلية للحياة الربية الطبيعية هذه: افعلها بنفسك! 
افعلها اآلن! يحدونا األمل يف تشجيعك عىل الخروج بالعائلة واألصدقاء إىل الهواء 

الطلق لالستمتاع بمزيد من املغامرات السعيدة والصحية مًعا.

"ماذا لو تجّمع اآلباء واألجداد واألطفال يف جميع أنحاء البالد مًعا إلنشاء أندية طبيعية للعائالت؟ ماذا لو كان هذا النموذج 
الجديد من الشبكات االجتماعية/الطبيعية ينترش برسعة مثل نوادي الكتب و"حراسات األمن يف األحياء املجاورة" يف العقود 

األخرية؟ سوف نسلك طريقنا جيًدا للوصول إىل تغيري ثقايف حقيقي." 

Children & Nature Network ،ريتشارد لوف، مؤلف آخر طفل يف الغابة: الحفاظ عىل أطفالنا من اضطراب نقص الطبيعة، ورئيس —

تكتشف العائالت أن االستمتاع يف الهواء الطلق ال يتطلب االنتظار لحدث أو برنامج 
خاض. وبدالً من ذلك، يأخذون زمام املبادرة ويقومون بإنشاء "أندية عائلية للحياة 

الربية الطبيعية" املحلية الخاصة بهم. ويطلق عىل هذه النوادي أسماء مختلفة كما 
تتخذ أشكاالً مختلفة نوًعا ما، ولكنها جميًعا توفر متعة بأسعار مناسبة وسهلة 

ومنخفضة )أو بدون تكلفة(، وموجهة نحو األرسة واألنشطة يف الهواء الطلق.

ملاذا تخرج العائالت إىل الهواء الطلق؟ بكل بساطة، الطبيعة جيدة بالنسبة لنا. تثبت 
األدلة أن الطبيعة مهمة وصحية وممتعة لألطفال للحصول عىل فرص متكررة 

ومتنوعة للعب يف الهواء الطلق – وخاصة يف الهواء الطلق حيث النباتات الطبيعية – 
كجزء من حياتهم اليومية.  وعندما يفعلون ذلك، يكونون أكثر سعادًة وصحًة وذكاًء. 

كما يكونون أكثر انضباًطا وتركيًزا. ويكونون أكثر ثقة بالنفس ويتحلون باإلبداع 
وروح التعاون. ويكون لديهم قدرة أكرب عىل حل املشكالت وأكثر تفاؤالً وأكثر لياقة 
جسدًيا. يتم تعزيز الروابط األرسية ويزداد الشعور باملجتمع وينمو الشعور باملكان. 

وبشكل عام، الطبيعة جيدة لألطفال وأصدقائهم وعائالتهم، أيًضا!

صورة: جون بريداملقدمة
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 بعض الفوائد الرئيسية
• يمكن إنشاء "نادي عائيل للحياة الربية الطبيعية" يف أي حي – سواء يف أحياء 	

فقرية أو ضاحية أو منطقة ريفية – وبأي وضع اقتصادي.

• يمكن االنضمام إىل "نادي عائيل للحياة الربية الطبيعية" أو إنشاؤه من ِقبل أي 	
عائلة أو عائالت يعولها أحد الوالدين أو عائالت كبرية أو أصدقاء يشعرون 

بامليل تجاه جو العائالت.

• قد يحطم "نادي عائيل للحياة الربية الطبيعية" الحواجز الرئيسية، بما يف ذلك 	
الخوف من الغرباء، نظًرا لوجود سالمة يف األرقام.

• وهناك عامل محّفز – فمن املرجح للغاية أن تظهر مع عائلتك يف حديقة صباح 	
يوم السبت إذا كنت عىل علم بوجود أرسة أخرى يف انتظارك.

• معرفة مشرتكة: يرغب العديد من اآلباء إعطاء أطفالهم هبة الطبيعة، ولكن ال 	
يشعرون بأنهم يعرفون ما يكفي عن الطبيعة للقيام بذلك.

•  واألهم من ذلك، ليست هناك حاجة النتظار األموال. 	
حيث يمكن للعائالت القيام بذلك بأنفسهم ويف هذه اللحظة. 

الغرض من حقيبة أدوات النادي العائيل للحياة الربية الطبيعية هذه: افعلها بنفسك! افعلها اآلن! هو تقديم نصائح وموارد 
حول اإللهام، واملعلومات ألولئك الذين هم – أو الذين قد يكونوا – مهتمون بإنشاء "نادي عائيل للحياة الربية الطبيعية". 
لقد اعتمدنا يف إنشاء "حقيبة األدوات" عىل ما قام به العديد من العائالت األخرى وما تعلموه. ونشجعك أيًضا عىل تطوير 

األفكار الخاصة بك واستخدامها.

ما املقصود بالنادي العائيل للحياة الربية الطبيعية؟ 
إّن "النادي العائيل للحياة الربية الطبيعية" عبارة عن مجموعة من األشخاص تهتم 

بربط األطفال بالطبيعة. ولكل نادي عائيل للحياة الربية الطبيعية ما يميزه عن غريه. 
فبعض األشخاص يجتمعون أسبوعيًا يف نفس الحديقة العامة – يلعبون ويّكونون 

صداقات ويغنّون مع األطفال دون سن املدرسة وآبائهم. والبعض يصطحب عائالت 
التعليم املنزيل يف متنزهات طويلة لدراسة 

الطبيعة بشكل مرّكز. والبعض يأخذ 
شكل رحالت التنزه العائلية الصاخبة 

التي تضم لعب أطفال مع مالحظة 
عفوية للطبيعة. وأًيا كان شكلها، إال 

إنها تشرتك جميًعا يف تحقيق األهداف 
 األساسية التالية: 

الخروج إىل الطبيعة بشكل متكرر وجمع 
األطفال واألصدقاء وأفراد املجتمع 

لالشرتاك يف املغامرات يف الهواء الطلق 
وتجربة فوائد قضاء الوقت مًعا بالخارج.

الغرض من حقيبة األدوات هذه

يك
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صورة: جون بريد
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واملعرفة ألنهم رشعوا يف معرفة أحد األماكن عىل مدار عدة أيام وفصول. ويف النهاية، 
تذّكر أن تتحرك ببطء وأن تسمح للشباب باملرح واستكشاف األماكن بأنفسهم. ربما 

ستجد أن تعلمهم وإدراكهم يأتيان بطرق لم تكن تتوقعها مطلًقا.

إذا كنت تشعر بمزيد من الطموح، ففّكر يف القيام برحالت طويلة سريًا عىل األقدام 
وبعثات التصوير الفوتوغرايف للطبيعة ورحالت الصيد والطهي يف الهواء الطلق 

ورحالت التخييم ومرشوعات الرجوع إىل الطبيعة. وتعلّم كيفية تعقب الحيوانات أو 
استكشاف الحفريات املحلية أو التعامل مع الطيور أو إنشاء حديقة بالحي. انظر بقية 

"حقيبة األدوات" هذه ملعرفة املزيد من التفاصيل. إنه ألمر ممتع! "افعلها بنفسك! 
افعلها اآلن!"

"لست بحاجة إىل االنتظار لوصفة "لعب خرضاء" من الطبيب الخاص بك. بل يمكنك البدء اليوم مع العائلة واألصدقاء بفتح 
الباب للخروج إىل الشارع الستكشاف وفرة املغامرات الطبيعية مبارشًة يف الفناء الخلفي والحي واملجتمع."

Children & Nature Network تشرييل تشارلز، الرئيس واملدير التنفيذي لـ —

إذا كنت تقرأ هذه الوثيقة، فربما تعطي بالفعل بعض التفكري الجاد لبدء إنشاء 
"النادي العائيل للحياة الربية الطبيعية" الخاص بك. هل أنت عىل استعداد ملحاولة 
إنشائه؟ وفًقا لرؤية خربائنا، سيجعل منك االهتمام بالتنظيم والحماسة وااللتزام 

بمشاركة الطبيعة مع العائالت قائد مجموعة ناجح. وال تقلق إذا لم تكن خبريًا 
بالطبيعة: فالعديد من القادة يزعمون أن نقص الخربة لديهم يجعل اآلباء اآلخرين 

يشعرون بمزيد من الراحة باملشاركة يف رحالتهم إىل الهواء الطلق. ومن ناحية أخرى، 
ال يجدر بك إىل القيام بذلك بمفردك. تتمثل إحدى طرق بدء إنشاء "نادي عائيل للحياة 

الربية الطبيعية" يف مشاركة صديق أو فرد من أفراد العائلة اآلخرين. وعليك مراعاة 
مشاركة األجداد – فغالبًا ما يكونون مصدر املعرفة بشأن الطبيعة، ولديهم الوقت 

واملوارد التي قد تكون متوفرة لدى اآلباء يف بعض األحيان. 

عندما تكون جاهًزا، ابدأ بالطبيعة القريبة – األماكن واملساحات املوجودة يف الحي 
الذي تعيش فيه أو يف مكان قريب من املجتمع. وستأخذك الدهشة من مدى روعة 
املتنزهات الداخلية — سواء كنت تستكشف مركز حرضي أو ضاحية أو منطقة 
ريفية. ولذا، عليك وضع جدول ملجموعة متنوعة من األنشطة الرتفيهية يف الهواء 

الطلق ودعوة اآلخرين لالنضمام إليك. كما بمكنك ببساطة اصطحاب املجموعة 
الخاصة بك يف سلسلة من رحالت التنزه ملدة ساعة واحدة أو ساعتني عرب املحميات 
املعروفة )وربما تفاجأ من عدد العائالت التي لم تقم بزيارتها من قبل(. وال تخش 

القيام برحالت متكررة إىل نفس املوقع: ستكتسب املجموعة الخاصة بك الثقة 

البدء كيفية 

ريد
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جو
ة: 
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ص

صورة: لحية جون
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إنشاء خطة1
 "أين" و"متى" و"ماذا" و"كم مرة" و"كم مدة"؟ 

 إّن وضع هذه األسئلة يف شكل مكتوب قد يساعدك عىل 
االسرتخاء واالستمتاع بالنشاط.

 األدوات / القوالب )صفحة 12(

املراجعة
 إنها لفكرة جيدة لزيارة كل موقع بنفسك قبل إرسال الدعوات. 

 يرجى مالحظة اشتمال أي ميزات خاصة للوجهة عىل كل 
 التفاصيل بحيث يكون من األفضل االجتماع ومعرفة ما يجب 

القيام به هناك.

 األداة / القوالب )صفحة 13(

 قم بدعوة العديد من األشخاص 
كما تريد

ابدأ بعدد صغري أو قم بدعوة الجميع. وقم فقط بدعوة اثنني من األصدقاء 
لالنضمام إليك يف نزهة عائلية. أو الوصول إىل عائالت الحي وزمالء 

الدراسة وفئات املجتمع مثل الكّشافة و4 ع )العقل والعافية والعاطفة 
والعمل( وأندية األوالد والبنات. 

)15  األداة / القوالب )صفحة 

السهولة
يشعر اآلباء الواعيون واامنظمون بالسعادة. سيكون من السهل »املوافقة« 
عىل الدعوة عند تقليل وقت التجهيز واالستمتاع بشكل أكرب بإعطاء اآلباء 

قائمة اختيار لنزهات خالية من املتاعب.

)16  األداة / القوالب )صفحة 

خذ مكانك، استعد، انطلق!
ابدأ املغامرة يف الوقت املحدد، مع فرتة سماح مدتها 15 دقيقة للمتأخرين. 

وقم بتسجيل عدد املشاركني يف كل حدث وجمع معلومات جهة االتصال 
الخاصة باملشرتكني الجدد.

  األداة / القوالب )صفحة 17(

2

3

4

5

 اإللهام. 
 التنظيم. 
الخروج

دليل التشغيل الرسيع

سف
يو

زر 
برا

ة: 
ور

ص
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1

بمجرد شعورك باإللهام، ضع جدوالً زمنيًا للعمل من أجلك )للمتعة فقط( وعائلتك. هل أنت مهتم بحدث أو األحداث الجارية كل أسبوع أو شهر أو موسم؟ ضع خطة كل 
حدث، وُكن عىل وعي بالجهود املحلية األخرى. قد يساعدك التنظيم عىل االسرتخاء واالستمتاع بهذه املغامرة. وضع إطاًرا زمنيًا يف اعتبارك. هل الحدث الخاص بك نزهة ملدة 

نصف يوم أو ساعتني لالستكشاف وقت الغسق؟ قّرر مدة الوقت والتاريخ املناسب لكل نزهة. 
 

حّدد مستوى التزامك والوقت املتاح.

عدد املرات:

مرة يف األسبوع يف _________ 

أول _________ من كل شهر 

أول _________ من كل فصل 

مرة يف العام يف _________

خذ بعني االعتبار املناظر الطبيعية املحلية وظروف الطقس املوسمية. وعليك معرفة األحداث األخرى املتعلقة بالطبيعة أو التي تحدث يف الهواء الطلق يف منطقتك. ثم قم 
بتجميع قائمة نوادي الطبيعة املحلية واملوارد األخرى ومعرفة مدى جاهزية املعلّمني أو غريهم من املدعوين الخاصني للتحدث إىل النادي الخاص بك أثناء وجودك بالخارج. 

وقم بإنشاء قائمة باملواقع املمكنة. وضع يف االعتبار األماكن التي قمت بزيارتها واألماكن التي ترغب دائًما يف زيارتها الستكشافها.  قم بإدراج األنشطة املفضل القيام بها يف 
كل حديقة معينة. وحاول وضع خطة لعام كاملة من املغامرات. 

	          املوقع:	                   النشاط:	         	     	        الوقت: التاريخ: 	

املدة:

_________ ساعة، من _________ إىل _________ 

تختلف حسب املوقع

الجدول الزمني وقرارات التقويم

صورة: كاثلني دياموند
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قائمة اختيار الوجهة2

وقت السفر إىل املوقع _________________

املكان املناسب لالجتماع _________________ 

املواقف املالئمة لعدد كبري من السيارات: نعم / ال

نزهة ترفيهية مناسبة للعائلة: نعم / ال

النشاط اآلخر _________________ 

املميزات املوسمية _________________ 

الخطة "B" للطقس العاصف:

املكان البديل لالجتماع _________________ 

النشاط البديل _________________ 

املالبس املالئمة للخروج بها يف الهواء الطلق

قضايا السالمة املتعلقة باألطفال الصغار:

االعتبارات األخرى:

الفرص التعليمية _________________

الرسوم: نعم / ال _________________

الديكورات املائية: بحرية أو مجرى مائي أو بركة مياه أو أحواض 	
مائية طينية. 	

الحاجة إىل الحصول عىل إذن ألكثر من 10 مجموعات: نعم / ال

الطعام واملاء ومرافق الراحة: نعم / ال _________________

صورة، سوزان شيفر، نيسديك
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 فتح األبواب: 
ورقة املعلومات الخاصة بمديري املوقع  3

 ستكون بحاجة إىل االتصال بمدير الحديقة أو الوكالة التي تدير املواقع التي سوف تزورها. وأخربهم بخططك واطلب ترصيًحا بالخروج يف نزهة إىل موقعهم. 
وقم بتوفري معلومات حول الفوائد التي ستعود عليهم كموقع مضيف.

 وهذا نموذج خطاب يمكنك تحريره واستخدامه لالتصال بالشخص املحيل املسؤول عن املنطقة املفتوحة، مثل مدير الحديقة. قم بمراسلة املدير عرب الربيد أو الربيد 
اإللكرتوني أو الهاتف واستخدم هذه الوثيقة كورقة مراجعة.

السيد مدير الحديقة:

اكتب إليكم ألقدم نفيس وأخربكم عن "النادي العائيل للحياة الربية الطبيعية" املحيل. 

أنا أم لطفلني عمرهما سبعة أعوام. ولقد قمنا بزيارة حديقتكم كعائلة مرات كثرية كما قمنا باملشاركة يف النزهات املتميزة القائمة عىل 
الطبيعة لديكم. ولقد أصبحت أكثر إدراًكا لحقيقة أن عائلتنا تعامل معاملة استثنائية عىل مدار السنة املاضية. فاألطفال يف مجتمعنا 
ال يخرجون كثريًا يف الوقت الحايل. ولقد قررت بإلهام من كتاب "آخر طفل يف الغابة" لريتشارد لوف واألندية العائلية للحياة الربية 

الطبيعية التابعة لالتحاد الكندي للحياة الربية أن أفعل شيئًا حيال ذلك يف مجتمعنا.

العديد من جرياني وأصدقائي  أن  الطبيعية يف منطقتنا. وأعلم  األماكن  ناٍد محيل الستكشاف  إنشاء  ففي مارس 2015، بدأت يف 
الربية  للحياة  العائلية  فاألندية  اآلخر ملغامرة خارجية.  البعض  إلينا ودعوة  بدعوتهم لالنضمام  إذا قمُت  بالخروج  أوفر حًظا  سيكونون 

العائالت واألطفال داخل منازلهم  تبقى  التي  الحواجز  التغلب عىل  للمساعدة يف  اآلخرين  إليهم وإىل  للوصول  الطبيعية هي طريقي 
الطبيعة. عن  واالنقطاع 

ولقد اخرتنا حديقتك كوجهة مثالية لقضاء نزهتنا يف الخريف.  وأعي أنه قد ُيطلب منا الحصول عىل ترصيح إذا تجاوزت مجموعتنا 20 
مشارًكا. لذا يرجى أن تخربني بالخطوات الواجب اتخاذها للحصول عىل ترصيح ملجموعتنا.

 اسم املجموعة:
 جهة االتصال:
 تاريخ الزيارة:
 وقت الزيارة:

عدد املشاركني:

ونأملفي أن تؤدي هذه املقدمة لحديقتكم إىل زيادة الوعي باملوارد الطبيعية الغنية واملتنوعة التي توجد هنا يف الفناء الخاص بنا. وتحقيًا 
لتلك الغاية، أرحب بفرصة توزيع املعلومات للمشاركني حول الربامج واألحداث الخاصة بكم.

 شكًرا لكم،
اسمك

صورة: جون بريد
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4 الدعوات والنرشات اإلعالنية واإلخطارات

ابدأ بالشبكات الحالية من األصدقاء والعائلة والجريان وزمالء العمل. ابدأ بعدد صغري أو قم بدعوة الجميع. وقم بطباعة نرشة إعالنية من نصف صفحة وقم بتوزيعها عىل 
العائالت التي تعرف وجود أطفال بها. وقم بنرش إخطار ملدة قصرية يف الصحف املحلية. وعندما تكون عىل استعداد للتوّسع، انتقل إىل مواقع ويب ومدونات الرعاية األبوية 
يف منطقتك واحصل عىل التقويمات الخاصة بهم ويف رسائلهم اإلخبارية. كما يمكنك أيًضا االتصال بمضيف مجموعة كبرية من الجماعات األخرى أو مراكز الرتفيه املفتوحة 

األخرى أو جمعية الحي أو اتحاد املالك أو جمعية أولياء األمور واملدرسني املحلية وأندية األوالد والبنات وأندية 4 ع واملجموعات الكنسية. ثم قم بلصق النرشة اإلعالنية 
الخاصة بك عىل متجر البقالة أو املكتبة أو مركز الرتفيه أو املراكز الرياضية املفتوحة ومراكز إمدادات التخييم. حاول االتصال بالضيوف املميزين مثل املسؤولني الحكوميني 

وأعضاء مجلس إدارة املدرسة وقادة برنامج الطبيعة. فقد يكون هؤالء الضيوف عىل استعداد للتحدث إىل املجموعة الخاصة بك والتحدث حول ما يقومون به للمساعدة يف ربط 
األطفال بالطبيعة يف مجتمعك.

خالصة الكالم، ستحتاج إىل إنشاء سلسلة من الدعوات واإلعالنات واإلخطارات الخاصة بكل نزهة. وينبغي لك إدراج معلومات جهة االتصال الخاصة بك حتى تتمكن من 
إرسال دعوة وقائمة مراجعة املشاركني لألفراد املهتمني.

الدعوة عرب الربيد اإللكرتوني

نرشة إعالنية من نصف صفحة

إخطار ملدة قصرية للصحف والنرشات اإلخبارية

صورة: جون بريد
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األمان أوالً! يف الوقت نفسه، ُكن عىل دراية بأن تحمل املخاطر املناسبة أمر جيد للنمو الصحي لألطفال. ُكن مستعًدا. وأال تعوقك لسعات النحل والنباتات السامة والحساسية 
عن التقدم. وتأكد من إحضار مجموعة أدوات اإلسعافات األولية وأخرب الجميع عن مكانها. باإلضافة إىل تذكري املشاركني بأن عالم الطبيعة ميلء باملفاجآت وأن االهتمام جزء 

من التعرف عىل الطبيعة. واستخدم نظام الزمالة إذا كان عامالً مساعًدا يف ذلك وُكن مستعًدا لتعديل األنشطة لتناسب مختلف الفئات العمرية.

 وهناك العديد من املوارد الجيدة للحصول عىل النصائح املتعلقة بالسالمة يف األماكن املفتوحة. واملورد األول الجيد هو مراكز موقع الويب ملكافحة املرض. قم بمراجعة النصائح
 قبل الخروج إىل النزهة وقم دائًما بإحضار مستلزمات اإلسعافات األولية األساسية. عندما تقوم بإرسال الدعوات، تأكد من ذكر أي مستلزمات خاصة تريد من األشخاص

 إحضارها بخالف أساسيات املياه والحاجب الشميس والقبعات. إذا كان الفريق الخاص بك سيكون بالقرب من أحد األخوار، فإن تغيري املالبس ستكون فكرة جيدة. إذا كنت
.تتنزه يف الغابات، فقد تحتاج إىل تشجيع التأشري عىل عمليات املراقبة. وتساعد هذه املعلومات اآلباء عىل التنظيم. حيث يكون اآلباء املنظمون أكثر سعادة

األمان 

صفارة

لزقات جروح

 مشارك له خربة بالتدريب 
عىل اإلنعاش القلبي الرئوي

مجموعة أدوات اإلسعافات األولية

األمن واملتعة والشعور بالراحة5

امللحقات:

تغيري املالبس

وسادة وقلم رصاص

نّظارة مكرّبة

سلة مهمالت

شبكات الفراشة

منظار ثنائي العينني

مرشد ميداني أو بطاقات هوية

مصباح جيب للتنزه ليالً

األساسيات:

مياه

طبقات مالبس مالئمة للطقس

حقيبة ظهر

وجبات خفيفة أو طعام النزهة

حاجب شميس

قبعة

قائمة مراجعة املشاركني

صورة: جون بريد
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إحضار أقالم جاف وأقالم رصاص للتوقيع يف أوراق ونماذج

إحضار أوراق تسجيل وغريها من نماذج املشاركة

إحضار أي معدات خاصة الزمة ألنشطة اليوم )مرشدون ميدانيون، شبكات، عدسة مكربة تمسكها باليد، وغريها.(

إحضار مياه ووجبات خفيفة إضافية "لحالة الطوارئ فقط"

إحضار مجموعة أدوات اإلسعافات األولية األساسية

طلب بقاء اآلباء واألوصياء مع أطفالهم.

التحيل بروح الفريق. حيث إن شخصني، يعمالن مًعا، قد يجعال إدارة هذا الحدث أكثر سالسة. واجعلها مسألة عائلية.

استمتع بوقتك! 

 أندية الطبيعة الخاصة بقائمة اختيار 6
يوم حدث قادة العائالت.	

صورة: بوب ألويت
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 ستحتاج إىل نرش كلمة حول األحداث القادمة الخاصة بك ومشاركة النصائح وقصص مغامراتك واطالع جميع األشخاص بها وإلهامهم. إّن أفضل طريقة إلنشاء موقع 
 ويب أو مدونة هي تبادل األخبار والجداول الزمنية والقصص واألفكار. قم بتسجيل املجموعة الخاصة بك من خالل CWF عرب إرسال رسالة بالربيد اإللكرتوني عىل 

 WFNC@cwf-fcf.org وإضافة مجموعتك إىل قائمة Children and Nature Network عىل 

http://www.childrenandnature.org/directory/clubs/

ال تخف – فالتكنولوجيا ليست صعبة، وهناك أمثلة كثرية من رؤساء األندية اآلخرين الذين يرشدونك إىل االتجاه الصحيح.

يمكنك إنشاء مدونة مجاًنا باستخدام Blogger أو Wordpress. ويعمل هذان النظامان بشكل جيد إذا لم تكن تريد دفع رسوم االستضافة الشهرية. سيتم استضافة 
املدونة الخاصة بك من ِقبل هذه الخدمات وسرتى الشعار الخاص بها يف الجزء العلوي من صفحة مدونتك وسيكون عنوان URL شيئًا من هذا القبيل:

http://naturestrollers.blogspot.com/
http://heednature.blogspot.com/

http://iekidsoutdoors.blogspot.com/

وثمة خيار آخر إلنشاء موقع ويب للنادي العائيل للحياة الربية الطبيعية الخاص بك وتتمتع بعض األندية باالثنني مًعا، مدونة للحصول عىل التحديثات وموقع ويب للحصول 
عىل املعلومات التي ال تتغري إال نادًرا. ولقد قامت هذه األندية برشاء عنوان URL وقامت بدفع رسوم االستضافة الشهرية: 

http://www.familyadventuresinnature.org
http://www.columbiafamiliesinnature.org/

http://www.activekidsclub.com
http://familiesinnature.org/

إذا كان لديك عنوان URL خاص بك، فسيكون شكل عنوان املدونة الخاصة بك مثل:
http://kidsadventuring.org/blog/

توفر العديد من خدمات استضافة الويب موقع ويب وقوالب مدونة كجزء من حزمة االستضافة. وستكون بحاجة إىل القيام بعملية بحث خاصة بك للعثور عىل أفضل خدمة 
استضافة. وفيما ييل عدد من الروابط للبدء بها. تتميز األدوات والخدمات املدرجة أدناه بوثائق ممتازة للمستخدمني ألول مرة.

خدمات استضافة مجانية للمدونة
https://www.blogger.com

http://wordpress.com/
http://www.typepad.com/

http://www.wix.com/

 أندية الطبيعة الخاصة بنصائح موقع 7
ويب للعائالت وروابطه وموارده	

موقع الويب وخدمات استضافة املدونة
http://www.godaddy.com/ 

http://www.networksolutions.com
http://www.homestead.com

صورة: كاثلني دياموند

NatureClub_Toolkit_final_Arabic.indd   11 5/30/2015   4:28:51 PM



12 © Children & Nature Network   |   www.childrenandnature.org

 تم توفري الدعم التحريري والتوجيه لهذا اإلصدار من مجموعة األدوات عىل يد مايك بينغيل من "االتحاد الكندي للحياة الربية" وجانيس سويسجود من 
.Children & Nature Network

ولقد تم وضع مجموعة األدوات األصلية ألندية العائلية للحياة الربية الطبيعية من ِقبل أعضاء مجموعة عمل "األندية العائلية للحياة الربية الطبيعية" من C&NN، بما يف 
ذلك تشيب وأشيل دوناهو وآفريي كلريي وكييل مورتينسون وكييل ثارب ولوري كيرس وماري هاردكسل وماري روسكو وبرازر يوسف بورغيس وجوديث سيلفربريغ 
وبريي جارست وبروك ليفي. تم إجراء مقابالت رئيس النادي عىل يد آفريي كلريي وساره سانت أنطوين. رؤساء النادي العائيل للحياة الربية الطبيعية الذين وافقوا عىل 

إجراء مقابالت معهم والذي كانت قصصهم بمثابة تنوير وإثراء لهذا النص هم تشيب وأشيل دوناهو وكيفا وكاثلني دياموند ولوريل دودج، عربات الطبيعة؛ ويندي سباركس 
ومجموعة اإلمرباطور الداخلية لألطفال يف الهواء الطلق؛ جودي هيالند، املسارات السعيدة؛ كاي ماير، االهتمام بنادي الطبيعة؛ كاري سفينيبي، نادي األطفال الفّعال؛ كريس 

كيورا، نادي العائالت الستكشاف الطبيعة. 

 C&NN محظوظة لتحليها باإلدخال والحكمة الجماعية ألعضاء مجموعة عمل "األندية العائلية للحياة الربية الطبيعية" من Children & Nature Network إّن
 ،)KIVA( ولرؤساء لنادي العائيل للحياة الربية الطبيعية الذين ألهموا هذه املبادرة. وشكر خاص لتشيب وأشيل دوناهو، املؤسسني ألندية األطفال يف "وادي املغامرة"! وكذلك

التي لم تألو جهًدا ولم تبخس بوقتها وخربتها والتي كانت السبب يف أن جرى كل يشء بسهولة ومتعة.

ونحن ممتنون لكل من هؤالء املساهمني – والعديد من اآلخرين الذين يعملون بنشاط لتطوير األندية العائلية للحياة الربية الطبيعية الخاصة بهم. نأمل أن يقّدم هذا املورد 
الخدمة باألساس إىل حد كبري لدعم وتعزيز األطفال وحركة الطبيعة.

 

صورة: كاثلني دياموندشكر وتقدير
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