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فرم درخواست ادامه خدمت کمک راهنمایی (پس از دوره  4ساله)
کمک راهنمایانی که بیش از چهار سال از دوره لژیونشان میگذرد ،در صورت داشتن شرایط و اخذ تأییدیههای الزم می
توانند بهمنظور ادامه خدمت خود اقدام نمایند.
تائید موارد زیر توسط مسئولین هر بخش الزامی هست( .مسئولیت تائید به عهده فرد امضاکننده میباشد).
 -1پرورش کمک راهنما :کمک راهنما در صورتی تأییدیه الزم را کسب میکند که به ازای پایان هرسال لژیون ،یک
کمک راهنما پرورش داده باشد.
گواهی میگردد :کمک راهنما  ..............................................لژیون شماره  ................از نمایندگی ...................................در
دوره  ................ساله خدمت خود تعداد  ................کمک راهنما پرورش دادهاند و تعداد  ................از این کمک راهنمایان
دارای لژیون فعال میباشند.

امضا دیدهبان خانواده

امضا دیدهبان راهنمایان

 -2تعداد رهایی( :این قسمت را فقط آقایان مسافر تکمیل کنند).
کمک راهنما در صورتی تأییدیه الزم را کسب میکند که؛ به ازای پایان هرسال لژیون ۷ ،نفر از اعضا لژیون به رهایی
رسیده باشند.
* رهایی رهجویان لژیون بر مبنای مستندات فالوآپ  ۶ماهه منظور میگردد.
گواهی میگردد :مستندات آزمایشهای فالوآپ  2۱روزه و  ۶ماهه تعداد  ................رهجو از لژیون شماره ................
کمک راهنما  ...........................................در قسمت اوتی نمایندگی  ...................................موجود میباشد.
گواهی میگردد نحوه تعیین برنامه و دوز مصرفی رهجویان طبق پروتکل درمانی کنگره  ۶0بوده است.

تائید اوتی مرکز

امضا اوتی نمایندگی
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 -3فعالیتهای ورزشی:
گواهی میگردد :کمک راهنما  ...........................................لژیون شماره  ................از نمایندگی  ...................................دارای
 ................تیم ورزشی در دوره  ................ساله خدمتی خود میباشند.

تائید مسئول ورزشی نمایندگی

امضا ایجنت نمایندگی

 -۴میزان خدمت کردن لژیون و نظم و انضباط در کنگره:
گواهی میگردد :کمک راهنما  ...........................................لژیون شماره  ................از نمایندگی  ...................................در دوره
 ................ساله خدمت خود ،همکاری و فعالیت خوبی داشتهاند و هماکنون نیز به مدت  ................ماه است که در این
شعبه حضور مرتب دارند.

امضا اسیستنت نمایندگی

امضا ایجنت نمایندگی

 -5اسامی اعضای لژیون مالی:

در این مرحله فرم تحویل دفتر راهنمایان میگردد.

امضا درخواستکننده
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 -6نظریه دیدهبان آموزش تکمیلی:

امضا دیدهبان آموزش
امین دژاکام

با ادامه خدمت نامبرده در نمایندگی  .............................................لژیون شماره  ...................موافقت میشود.
شماره ثبت........................................ :

امضا دیدهبان راهنمایان

امضا دیدهبان تهران یا شهرستانها

امضا
نگهبان کنگره ۶0
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