Abelhinhas

Ficha de inscrição
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Endereço:

Telefone:
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Aniversário:
Amiga de alguma
Filha de Jó? (opcional)

Sua chance de brilhar!
Jovens meninas precisam do apoio
de garotas da sua idade e aqui, elas
terão em abundância. Mais que
tudo,
Filhas de Jó
espalham amizade

Ao longo de seus quase 100 anos de
história, muitas amizades que
duram
a
vida
toda
se
estabeleceram entre os membros
da nossa Organização, que é um
lugar para que você possa passar
tempo com sua família e
compartilhar seu sucesso.
Ainda há muito o que te
contar, entre em contato com
a pessoa abaixo e saiba mais!

Você gostaria de se
tornar uma Abelhinha?
Se juntando à uma Colméia
você poderá:
Fazer amigas;
Se divertir;
Participar das atividades do
Bethel
Ganhar confiança;
Ajudar o próximo através
das filantropias;
Construir
de

habilidades

liderança

e

fazer

amigas para a vida!

Quem pode ser
uma Abelhinha?
Abelhinhas são garotas com
idade entre 8 a 9 anos que
não completaram ainda a
idade
mínima
necessária
para entrar nas Filhas de Jó
Internacional,
mas
é
interessada
em
nossas
atividades e tem vontade de
aprender sobre ser uma Filha
de Jó.
Como uma Abelhinha, você
poderá participar da maioria
das
atividades
e
fazer
amizade com as meninas do
grupo (chamado de Bethel).
Você poderá receber uma
faixa ou pin que mostrem que
você está interessada em
nossas
atividades
antes
mesmo
de
entrar
na
Organização e "ganhar" irmãs
mais velhas para te ajudar
sempre que precisar.

Ao se
tornar uma Abelhinha
você vai aprender que...
Pode fazer parte de um
grupo maior com irmãs do
mundo inteiro;
Irá aprender coisas novas e
participar de atividades
diferentes;
Pode ter a oportunidade de
viajar e conhecer outras
meninas do Mundo das
Filhas de Jó;
Temos
uma
filantropia
especial chamada HIKE, que
ajuda
crianças
com
deficiência auditiva;
Vai se divertir em eventos
de arrecadação de fundos e
doações para que possamos
continuar
o
trabalho
filantrópico.

Você pode entrar nas Filhas
de Jó Internacional após
completar 10 anos de idade.
Sempre incentivamos pais a
participarem das reuniões e
atividades, para que vejam
seu desenvolvimento como
Filha de Jó.

Em caso de dúvida, acesse:
www.filhasdejosp.org/
www.jobsdaughtersinternational.org/

