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 القسم أ: تستكملھا المنظمة العضو التي تقدم الترشیحات

  اسم المنظمة العضو
 

 
  أود أن أرشح:
  اسم المرشحة

 
 

 من:
  اسم المنظمة العضو

 
 إلى:

 اسم اللجنة/ مجموعة العمل
 

 حسب المالءمة)ب(یُرجى الحذف 

  لجنة الشئون المالیة
  لجنة التدقیق والمخاطر

  لجنة الحوكمة
  متطوعاتلجنة موارد ال

  مجموعة العمل لألقالیم النابضة بالحیاة
  مجموعة العمل لتقدیم عرض القیمة

  مجموعة العمل لالثباتات والتقییم
  مجموعة العمل الستراتیجیات النمو واإلستبقاء

  اسم الشخص الذي قام بالترشیح
  المنصب الذي یشغلھ في المنظمة العضو

  التوقیع
 

  التاریخ

 
 رجى استكمال قسم الموافقة على الصفحة التالیة.ة لیست عضوة في منظمتكم العضو، یُ نت المرشحإذا كامالحظة: 

 
 القسم ب: تستكملھ المرشحة

 
 أنا،

  اسم المرشحة
 

 
 أقبل ترشیحي في:

 اسم اللجنة / مجموعة العمل
 (یُرجى الحذف حسب المالءمة)

  لجنة الشئون المالیة
  لجنة التدقیق والمخاطر

  لجنة الحوكمة
  متطوعاتلجنة موارد ال

  مجموعة العمل لألقالیم النابضة بالحیاة
  مجموعة العمل لتقدیم عرض القیمة

  مجموعة العمل لالثباتات والتقییم
  مجموعة العمل الستراتیجیات النمو واإلستبقاء

 
 ولتحقیق ذلك،

 .أوافق على تقدیم مزید من المعلومات عند الطلب •
 .مھاھي موضحة في النظام األساسي وقی جمعیة العالمیة كماأقبل مبادئ ال •
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تقوم ، أن 1998ات بالمملكة المتحدة لعام أعطي تصریحاً، وفقاً لقانون حمایة البیان •
مع بیاناتي الشخصیة ألغراض طلبي الخاص بالترشیح. ویمكن تخزین ھذه المعلومات بصورة یدویة  الجمعیة العالمیة بالتعامل

 .1998من قانون حمایة البیانات لعام  2بالكمبیوتر، ویشمل ذلك البیانات الواردة في القسم على الورق أو 
 

 كما أؤكد بأن المعلومات الواردة في ھذه اإلستمارة وأي مرفقات لھا صحیحة ومكتملة
 

 .6المرشحة، الملحق  استمارةمكتملة على (السیرة الذاتیة) وأرفق معلومات بیوغرافیة 
 

  التوقیع
 

  التاریخ
 

 
/ تشرین  ربمفون6الموافقیوم األثنین یُرجى إرجاع االستمارة أو اإلستمارات بعد إستكمال بیاناتھا في موعد أقصاه 

 في تمام الساعة التاسعة صباحاً بحسب التوقیت العالمي 2017يناثلا
 

 Volunteer Nominations, World Association of Girl Guides and Girl  بإرسالھا بالبرید على العنوان:
Scouts, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, UK.  

 
   VolunteerEngagement@wagggs.org  على العنوان: اإللكتروني عن طریق البرید أو 

 
تكملوا فقط ھذا القسم في حالة إذا كانت المرشحة لیست عضواً في منظمتكم اس –القسم ج: طلب التصریح 

 العضو.
 

 إلى:
  اسم المنظمة العضو

 
 .2020 – 2018العضو التالي بمنظمتكم العضو قد تم ترشیحھ لتعیینھ في لجنة أو مجموعة عمل خالل السنوات الثالث 

  االسم
 

  العنوان
 

  قامت بترشیحھ
 

 
وافقة منظمتكم العضو (وأینما كان مالئماً، الجمعیة الفرعیة ذات الصلة)، فیما یتعلق بالترشیح المذكور أعاله، عن یُرجى إعطاء م

 طریق التوقیع على اإلستمارة أدناه وإرجاعھا إلى المرشحة في أسرع وقت ممكن.
 

  اسم المنظمة العضو
 

 بخصوص:  طي (إحذف بحسب المالءمة) موافقتھاتعطي/ ال تع
 

  م المرشحةاس
 

 .2020إلى  2018لتعمل في لجنة أو مجموعة عمل في حالة قیام المجلس العالمي بتعیینھا خالل السنوات الثالث 
 

  االسم
  الذي تشغلھ في المنظمة العضوالمنصب 

  التوقیع
  التاریخ

mailto:VolunteerEngagement@wagggs.org
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 كن إلستكمال عملیة الترشیح.یُرجى إرجاع إستمارتكم أو إستماراتكم بعد إستكمالھا إلى المرشحة في أسرع وقت مم
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