تاریخ:
شماره کارت عضویت:

محل الصاق
عکس

»بیاید این آتش ویرانگر را مهار کنیم«.

فرم درخواست ادامه خدمت کمک راهنمایی همسفران ) پس از دوره  ۴ساله (
کمک راهنمایانی که بیش از  ۴سال از دوره تشکیل لژیونشان می گذرد؛
در صورت داشنت شرایط و اخذ تاییدیه های الزم می توانند به منظور ادامه ی خدمت خود اقدام نمایند.
تأیید موارد زیر توسط مسئولین هر بخش الزامی هست ) .مسئولیت تأیید به عهده فرد امضا کننده می باشد(.

ﻣﺸﺨﺼﺎت
نام و نام خانوادگی:

میزان تحصیالت:

نام کمک راهنما:

تاریخ تأسیس لژیون:

وضعیت تأهل:
تلفن همراه:

-۱پرورش کمک راهنما:
کمک راهنما در صورتی تایید الزم را کسب می کند که به ازای  ۴سال دوران خدمت کمک راهنمایی خود حداقل ۳
کمک راهنما پرورش داده باشد.
اینجانب کمک راهنما  -----------------لژیون شماره  -------از نمایندگی -------------------در دوره  -----سال
خدمت خود تعداد  ------راهنمای تازه واردین و تعداد  -------کمک راهنما پرورش داده ام.
اسامی کمک راهنماهای قبول شده در لژیون:

اسامی راهنمای تازه واردین قبول شده در لژیون:

اسامی کسانی که در حال حاضر فعال هستند:

۱

 -۲فعالیت ورزشی:
در کدام رشته ورزشی در کنگره  ۶۰فعالیت می نمایید؟
والیبال ⚪

شطرنج ⚪

بدمینتون ⚪

دارت ⚪

بسکتبال ⚪

شنا ⚪ تنیس روی

میز ⚪
تایید ورزشبان رشته ورزشی
•اسامی اعضای فعال لژیون در یکی از رشته های ورزشی کنگره  ۶۰با ذکر رشته ورزشی:

 -۳هvvمکاری اعvvضای لvvژیvvون شvvما در مvvراسvvم جvvشن هvvا )گvvلریvvزان ،جvvشن هvvای دیvvده بvvان ،مvvرزبvvان و اسیسvvتنت و کvvمک
راهنمایی( چگونه بوده است ؟

امضاء درخواست کننده
 -۴میزان خدمت کردن لژیون و نظم و انضباط در کنگره) :این قسمت توسط اسیستنت نمایندگی تکمیل می
شود( .
گواهی می گردد کمک راهنما  ---------------لژیون شماره  ----از نمایندگی  ----------------دوره  ----سال خدمت
خود را به پایان رسانده است.
•آیا کمک راهنما بعد از پایان دوره  ۴ساله تجلیل شده است یا خیر؟
•بعد از پایان خدمت  ۴سال چه مدت حضور فعال داشته اند؟
•نظریه اسیستنت:
وضعیت لژیون در نظم و رعایت قوانین و حرمتها و خدمتگزار بودن چگونه می باشد؟

امضاء اسیستنت نمایندگی
۲

 -۵تاییدیه دیده بان ها
دیده بان همسفران
نظریه دیده بان همسفران:

امضاء دیده بان همسفران

دیده بان آموزش
نظریه دیده بان آموزش تکمیلی:

امضاء دیده بان آموزش

نگهبان کنگره ۶۰
با ادامه خدمت نامبرده در نمایندگی  ------------------موافقت می گردد.

امضاء نگهبان کنگره ۶۰

۳

