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 استقباالت الوفود

لدى الوفود الوطنیة فرصة االلتقاء والتعرف على بعضھم البعض عبر تنظیم استقباالت، التي ستمثل 
  فضاءات تسمح بتجربة الثقافات والمشاركة في نشاطات ثقافیة

سیكون من الممكن تنظیم استقباالت داخل الخیم وبالخارج في منطقة االستقبال المتواجدة داخل 
نطاق أراضي الجامبوري. ستكون منطقة االستقباالت مفتوحة من 3 إلى 10 أغسطس2023 باستثناء 

 السادس نظرا لكونه يوم التقاسم الثقافي

سیكون موقع االستقبال مفتوحا من 10 صباحا إلى 8 مساء. یمكن أن یستمر كل حدث لمدة ساعتین كحد   
أقصى. سیكون الفضاء المتوفر  محدودا نظرا لعدد الوفود المشاركة. لذلك، نود تشجیعكم على تنظیم االستقبا

 .الت مع وفود أخرى، مع الدول المجاورة أو كإقلیم كشفي
سیتم تقسیم موقع االستقبال لفضاءات عديدة: يمكن أن يستوعب كل فضاء بین 50 و200 شخص  

في المرة الواحدة. لتنظیم استقباالت تتضمن أكثر من 200 شخص، سیتم توفیر قاعة مركبة مع 
فضاء مفتوح. سیتم توفیر نظام صوتي لالستعمال باستثناء أصغر فضاء قابل لالستئجار، كما سیتم تو

 فیر جھاز العرض بأوسع فضاء من أجل فريق كبیر من المشاركین، أكثر من 200 شخص

سیتكلف الوفد نفقات استئجار الفضاء حسب حجم ھذا األخیر. تعادل نفقات استئجار المرافق من 
أجل 200 شخص 500 دوالر. يمكن استخدام الفضاء دون تكالیف من أجل أقم من 200 شخص 

في حال استخدام خدمة الضیافة الخاصة بنا. لكن، في حال قررتم عدم استخدام خدماتنا وتقديم 
 التموين بأنفسكم، فسیجب دفع تكالیف استئجار الفضاء وھو 160 دوالر

سنقوم بالتعاون مع ممون لتوفیر بدائل مختلفة لألغذية بأسعار معقولة لحفالت االستقبال، كالشطائر، 
األطباق الكورية، القھوة والمشروبات. سنقوم بما في وسعنا للحفاظ على تكلفة منخفضة قدر اإلمكان، 
مع االستمرار في تقديم خدمات تموين جیدة وااللتزام بقوانین السالمة الغذائیة. سیتم بذل كل جھد 
ممكن لمراقبة جمیع األغذية التي سیتم تقديمھا في حفل االستقبال بناءً على قوانین السالمة الغذائیة 
في كوريا. لذلك نوصي بشدة باستخدام خدمة التموين االحترافیة ووضع قوائم الطعام المقدمة بأسعار 

 ثابتة ومعقولة



نود أيضا تذكیركم أن المشروبات الكحولیة ممنوعة داخل أرض الجامبوري. لن نسمح بتقديم   
 الكحول في حفالت االستقبال أو بأي منطقة أخرى

يجب على الوفود الراغبة في تنظیم استقبال ملء وإرسال استمارة طلب استقبال الوفد، مع تحديد 
التاريخ والساعات المرغوب فیھا، إضافة إلى عدد الضیوف المحتملین، قبل 20 ديسمبر .2022 آخر 

 أجل لدفع التكالیف، إن كانت ھناك أي تكالیف، ھو ماي 2023

یرجى مالحظة أن لدینا عددا محدودا فقط من مناطق االستقبال والفترات الزمنیة، وسیتم قبول الحجوزات ع 
لى أساس ألسبقیة للوفود السباقة   للطلب. یرجى أیضا إخبارنا إذاكانت لدیكم خطط فردیة تتطلب دعما إضا

فیا حتى نتمكن من تقدیم الدعم لكم قدراإلمكان
  

نود تشجیع الوفود العازمة على تنظیم حفل استقبال على ملء االستمارة و إرسالھا بأقرب وقت 
 ممكن إلى

   wsjguest@scout.or.krنود أيضا تشجیعكم على تنظیم استقباالت مشتركة 

  wsjguest@scout.or.kr   إن كانت لديكم أي أسئلة حول تنظیم االستقباالت، المرجو التواصل
   معنا عبر

“Reception” عند إرسال البريد اإللكتروني عبر إضافة


