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 ! ںیرکن بن انجمن کے کیا
 

 متنوع اور فعال ہے۔  ،یبڑ یزندگ  یک انجمن ںیم ڈنیسو
کام   سےیہے؟ انجمن ک  یشامل ہونے اور ممبر بننے پر مجبور کرت ںیلوگوں کو انجمنوں م  زیچ ای؟ کواے ہسیک ہی

 رینگے. واالت کے کچھ جوابات فراہم کہم ان س ں،یکتابچے م یہے؟ اس معلومات یکرت
 

 ! ہے شاندار جگہ کیامالقات کے لۓ  – یزندگ یک انجمن
انجمن کا حصہ کھ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ ہے  یہ ہے. اس کا مطلب  یسب کے لئے کھل یزندگ یک انجمن

اہم، دلچسپ اور  ںیم  الیجو آپ کے خکہ  ںیہو جاتے ہمصروف  ںیم  زیچ یسیا انجمن کی زندگی میں اپ ایک.ےبن
 لینگے.   والے بہت سے دوسرے لوگوں کو جانرکھنے  ںایدلچسپ ےطرح ک یاس آپاس کے ساتھ ساتھ   .پرلطف ہے

 
 ! ےہوتی ہمنافع  ریغ  یزندگ یک انجمن

تنخواه کے کام   ریبغ  ںیانجمن م  ںیاپنے فارغ وقت م -بچے اور بالغ دونوں  - نیہے کہ فعال اراک ہیاس کا مطلب 
 .کے بغیر  منافع  یعنی ں،یکرتے ہ 

 
 .  ہےنا ضروری وہ کا نیوالد ںیانجمن م

  یکبھ یبالغ افراد کبھ گریاور د نیہے کہ والد یضرور  ہی ،ےزنده رہ  سرگرمیانکی بچوں اور نوجوانوں  اس لئے کہ
میں   یگاڑان کو  ےیکے مقابلے کے ل یراکیت  ای چیم یہاکہے کہ   یہاس کا مطلب . لیے کھڑے ہوں کے  انجمن کی مدد

  ہوتی اہم مدد ےیکے لایک انجمن  ںیکوشش ہی. سکتا ہے  ہوبھی  نایحصہ ل ںیم ریس یجنگل کساتھ بچوں کے  ای، لیجانا
 . ںیرضاکارانہ طور پر کام کرتے ہ  ںیجہاں ممبران اپنے فارغ وقت م ،ںیہ
 

 حوصلہ افزا رہنما اور کوچ
  ںیہ کوچ ہوتے  ایرہنما  شہ یہم ںیپس منظر م -ہو سکتا ہے  ںیکے بارے م  وںیسرگرم ی ک مپی ک ایشطرنج  ،یسوار ہی

 ادتیذمہ دارانہ ق کو ایک طرف رکھ کر،وقت   ےوه اپن ۔ںیکرتے ہ یاور حوصلہ افزائ تیحما  یجو فعال نوجوانوں ک
 ی۔ بالشبہ، کوچز اور رہنما ہمارںیاہم رول ماڈل ہ ےیاس کے عالوه، وه نوجوانوں کے ل. ںیکا کردار ادا کرتے ہ

 ! ںیکردار ادا کرتے ہ  یمرکز ںیانجمنوں م 
 

 . بدولت زنده ہے یک نیانجمن اپنے اراک
اور  سیف یک داخلے ے،ی کے ل میں مرکزی کام سرانجام دیتی ہے. اخراجاتانجمن  اںیاور سرگرم یوابستگ  یک نیاراک

کمونون  ںیبعض اوقات انجمن .  ںیہ  یہڈ یک ڑھیر انجمن کی اخراجات ک لیے ہیے. اہم ہ  دینا سیف  یک تیساالنہ رکن 
اور سامان   نےیپر ل ہی کراھال کے عالوه  زوںیچ گریرقم د. ںیہ یتعاون حاصل کر سکت یے بھاداروں س گریاور د
 .  ےوتی ہدرکار ہ یبھ ےیکے ل

 
 . وتے ہیںشامل ہ کسی چیز کی باری میں فیصلہ کرنے میںممبران 

  جلسات میںرکن  تی ث یہے کہ آپ بح  یہ اس کا مطلب.  ںیہ یگئ ید لیطور پر تشک یجمہور ںیمنافع بخش انجمن ریغ
کا   انجمن بار کیا ںیسال م.  ے کا حق بھی رکھتے ہںصل یاور ف الیپر تبادلہ خ سرگرمیوںاور  ںیشرکت کر سکتے ہ

  کیاس کے عالوه انجمن کے بورڈ . ںیہ ےکرت صلہیکا ف  اتیاور مال وںیساالنہ اجالس ہوتا ہے جہاں ممبران سرگرم
کے ذمہ   وںیسرگرم یجار یکانجمن اگلے ساالنہ اجالس تک  بورڈین اراکاس کے بعد . جاتا ہے ایانتخاب ک اراکین کا 

سرگرمیوں کی بارے   . کرے یرویپ یک نیقوانانجمن کی اراکین بناتا ہے کہ  ینیق ی یبورڈ اس بات کو بھ. تے ہیںودار ہ
 .  انجمن کا قانون کہا جا سکتا ہے ںیانہکھ  ںیاصول ہ یریتحر تحریری قواعد وه  معینہ انجمن کی میں

 
 ہےموجود  بھرپور انتخاب  کیا میں شامل ہونے کے لئےمنافع بخش انجمنوں  ریغ ں،یم ڈنیسو
انجمنوں کا انتخاب کرنا وسیع ہے.   ںیم لوںیکھ  .ںیبہت بعد م یباق ں،یتھ یسو سال پہلے بن ںیکچھ انجمن  ںیم ڈنیسو

اس کے عالوه،  . قص کی ساتھ ہوتا ہےر اور یقیموس  ڻر،یتھ ن کا واسطہا اور ںیہ یبھ  ںیانجمن  یثقافت یبہت س ہاںی
  یجو انسان ںیہ ںیانجمن  یسیاموجود ہیں اور اس کی ضمن میں  زین  ںیانجمن یاور مذہب یرونیمثال کے طور پر، ب

 . ںیہ  یکام کرتپر  مسائل  یاتیحقوق، بچوں کے حقوق اور ماحول
 
 
 
 
 


