
 1401سال                                         انضباطیلژیون های قوانین                                                                                                               

 ماه  6تا  1غیبت غیرمجاز در سفر اول از -1

با حضور مرزبانان و ایجنت به  نمایندگی انضباطی شده است که در لژیون تومان جبران خسارت در نظر گرفتهاهیانه سیصد هزار این افراد م برای*

 برای ادامه سفر از آخرین نامه OT شود. پس از آن، شخص سفر اولی بایدسفر خود را ادامه دهد. تعیین میزان مصرف آن رسیدگی و انجام می

 نمایند.( توانند سفر مجدد  افراد نمیاین )باشد.  می OTطبق قوانین پروتکل و دریافتی 

تومان جبران  ماهیانه سیصد هزارسال و برگشت به اعتیاد برای مسافران سفر دوم. برای این افراد  5ماه تا  6غیبت غیر مجاز برای سفر اولی ها از -2

با حضور مرزبانان و ایجنت به آن رسیدگی و انجام می شود. پس از آن، شخص  نمایندگی انضباطیاست که در لژیون خسارت در نظر گرفته شده 

 می تواند وارد لژیون تازه واردین شود و مراحل پذیرش را از ابتدا بگذراند. 

 .پروتکل درمانی خارج گردیده انداز  کمتر از یک سی سی (T.D.S (هایی که در مقاطع پایانی سفر سفر اولی-3

با سفر  و راهنما انضباطیدارد. در صورت موافقت لژیون  نمایندگی انضباطیدید لژیون  سفر مجدد این افراد بستگی به تصمیم و صالحبرای یک بار *

 انضباطی خیص لژیونشصورت تپس از آن در . این افراد است شده تومان جبران خسارت در نظر گرفته ماهیانه سیصد هزارمجدد، برای این افراد 

انضباطی گیری و رسیدگی به وضعیت آنها توسط دیدبان  چنانچه دوباره سفر خود را خراب کنند، تصمیم آنان نیز تعویض گردد. ممکن است نمایندگی

 انجام می گردد. به صورت تماس تلفنی ()

داشته  (ایجنت، مرزبانان، کمک راهنمایان) نمایندگی، مسئولین  اعضایا بی ادبی به  باطی )انجام ندادن تکالیف(ضافرادی که مشکالتی از قبیل بی ان-4

اجازه حضور در لژیون و کارگاه های آموزشی از یک ماه تا سه ماه  ضمن دریافت نامه شربت انضباطیو با هماهنگی دیدبان باشند، با صالحدید ایجنت 

 (انضباطیدیده بان  )با هماهنگیگردند. می  دورو در صورت لزوم برای مدت یک سال از کنگره  را ندارند

 

گردد تا زمانی  آنها متوقف می OT یون را ندارند و صدور نامهژافرادی که اقساط مبالغ جبران خسارت آنها به تعویق افتاده باشد اجازه حضور در ل-5

 که مبالغ معوقه را پرداخت نمایند. 

 

 صورت یکجا تسویه نمایند و سپس جلسه بدهی جبران خسارت قبلی را بهیک سوم  مبلغ مانده ی قبلی جبران خسارت دارند، ابتدا فرادی که بدها-6

 جدید برایشان تشکیل گردد. انضباطیی 

 

 نمی باشد. انضباطیسال غیبت داشته اند و در خواست سفر مجدد دارند شامل لژیون  5که بیش از  یافراد-7

 

 انضباطی می شوند. 3و2طبق بند  افرادی که_8

 درلژیون تازه واردین طی می نمایند. بدون حضورجلسه تازه واردین را 3این افراد 

 تذکرات:

 باشد.  همراه داشتن کارت عضویت معتبر کنگره یا رسید کارت با شماره  عضویت الزامی می انضباطیبرای حضور در لژیون -1

 و بایستی توسط لژیون مرزیانی با حضور راهنما مربوطه علت آن بررسی گردد. در کنگره مجاز نمی باشد سفر اول بیش از یک سال-2

 د. ند حکم صادر نماینتوان نمی مرزبانانند و بدون حضور ایجنت ک رسمیت پیدا میایجنت با حضور  انضباطیتمامی جلسات -3

سپس به نمایندگی جدید  آنان برگزارگردد و انضباطیجلسه  )مبداء(به تغییر نمایندگی دارند می بایست  در نمایندگی فعلی  افرادی که نیاز-4 

 .گردند جبران خسارت معرفی وOT    با پرورنده )مقصد(

با دیدبان انضباطی به صورت  60گل رهایی گرفته اند و یا بیش از سه بار انضباطی شده اند برای حضور مجدد در کنگره بار  دو افرادی که بیش از -6

 هماهنگ،گردد.تلفنی تماس 

 مرکز تماس حاصل نمایید.جبران خسارت دیده بان  شماره تلفن:  توانید با در صورت نیاز و یا کسب اطالعات می 
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