 8ماي 2017

إىل األخوة :
قـادة الجهـات
أعضاء الدوريات املركزية
املندوبات واملفوضات
قائدات الوحدات
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املوضوع  :دعوة للرتجمة خالل املؤمتر العاملي السادس والثالثون.
املصاحيب  :مطلب مشاركة ،إستامرة مشاركة.
تحية إرشادية وبعد،
يسعدنا إعالمكم بأنه قد تم فتح باب االنضامم إىل فريق عمل املؤمتر العاملي كمرتجامت :
 التاريخ  :من  17إىل  23سبتمرب 2017 املكان  :نيو دلهي  -الهندمعلوم املشاركة :
يف حال قبول الرتشح ،تتكفل الجمعية العاملية ملرشدات وفتيات الكشافة بتغطية تكاليف الطائرة واإلقامة عىل أن تتكفل املشاركة
مبعلوم التأشرية ( 183دينار) والطابع الجبايئ ( 60دينار) والتأمني ( 20دينار).
رشوط املشاركة :
 قائدة منخرطة منذ سنتني عىل األقل. السن  18 :سنة فام فوق. أن تجيد اللغة االنجليزية اجادة تامه ويكون لديها القدرة عىل الفهم والتواصل (تحدث وكتابة). تجيد اللغة العربية و/أو الفرنسية و-يكون لديها القدرة عىل الفهم والتواصل (تحدث وكتابة). يجب أن يكون لديها خربة يف الرتجمة الشفوية املهنية أو التطوعية. أن يحظى مطلبها مبوافقة قائدة القسم وقائد الجهة. لها جواز سفر صالح إىل شهر مارس .2018ملف الرتشح :
 مطلب املشاركة استامرة املشاركة بالغة االنجليزية رسالة دافع املشاركة والتجربة يف الرتجمة (باللغة اإلنجليزية والعربية /أو الفرنسية) صورة من جواز السفر تأكيد قائدة القسم وقائد الجهةعىل الراغبات يف املشاركة إرسال ملف الرتشح كامال اىل  contact.scoutstunisiens@gmail.comوtunscoutsinternational@-
 ،gmail.comوحدد يوم  25ماي  2017كأخر أجل لقبول الرتشحات
ويف انتظار ذلك ،تقبلوا فائق عبارات التحية والتقدير.

اطلعت عليه
القائد العام
وحيد العبيدي

العالقات الخارجية :

والسالم
املفوضة الدولية للمرشدات
هندة املعريف

صورة
شخصية

مطلب ترشح للمشاركة
في الترجمة خالل المؤتمر العالمي السادس
والثالثون للمرشدات

الجهة ............................. :

الفوج ............................. :

الوحدة ............................. :

االسم  .............................................. :اسم األب  ......................................... :اللقب ............................................. :
تاريخ الوالدة  ..................................... :مكانها  ............................................ :المستوى التعليمي ............................ :
العنوان الشخصي  .......................................................................................... :الترقيم البريدي :
رقم الهاتف الشخصي /...../...../...../...../...../...../...../..... :

المحمول /...../...../...../...../...../...../...../..... :

البريد األلكتروني ..................................................................................................................................................... :
رقم جواز السفر  ........................................................... :تاريخ انتهاء الصلوحية ......................................................... :
أعبر عن استعدادي للمشاركة في فريق الترجمة خالل المؤتمر العالمي السادس والثالثين للمرشدات ،وأتعهد بتحمل كافة المصاريف
المتعلقة بمشاركتي ،وأتعهد بااللتزام بضوابط المشاركة ،وتجدون طي هذه االستمارة صور ضوئية حديثة من جواز السفر وصورة
شخصية.
حرر في  ........../ ...../ ..... :بــ ........................................

قائد الجهة
المالحظات و اإلمضاء

العالقات الخارجية :

قائد القسم
المالحظات و اإلمضاء

المعني باألمر
اإلمضاء

