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 مجمع موارد التطوع 
  استمارة توصیة

 جمعیة فرعیة /بیان دعم من منظمة عضو  

أو خبیرة في بناء القدرات لالنضمام إلى مجمع موارد التطوع الخاص /نود أن نوصي بالمتطوعة المذكورة أعاله بصفتھا میسرة محتملة و
 . للمرشدات وفتیات الكشافةبالجمعیة العالمیة 

 :اسم المتطوعة

 ):جمعیة فرعیة /منظمة عضو (بتوصیة من 

كلمة أو أكثر، یرجى توضیح سبب التوصیة بھذا المتطوعة لالنضمام إلى مجمع موارد التطوع الخاص بالجمعیة العالمیة، مع اإلشارة  200في 
 :الصالحیاتإلى السمات واألنشطة كما ھو مبین في نطاق 

 

 :الجمعیة الفرعیة /یتم إكمالھ بواسطة ممثل المنظمة العضو 

لقد قرأنا نطاق الصالحیات بالكامل . الجمعیة الفرعیة المذكور اسمھا أعاله /من خالل التوقیع أدناه، أؤكد ھذا التأیید نیابةً عن المنظمة العضو 
المتطوعة المذكور اسمھا . نطاق الصالحیات، ولدیھا القدرات الالزمة لالضطالع بھذا الدورونرى أن ھذه المتطوعة تالئم السمات المبینة في 

  .وسندعمھا لالضطالع بھذا الدور وفقًا لنطاق الصالحیات، طوال مدة تطوعھاجمعیتنا الفرعیة  /أعاله ھي عضو في منظمتنا العضو 

 :موقعة من قبل

 :المنصب في المنظمة العضو

 :البرید اإللكتروني

 التاریخ
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 مجمع موارد التطوع 
  استمارة توصیة

 استمارة طلب التطوع 

 لماذا ترغبین في االنضمام إلى مجمع موارد التطوع للجمعیة العالمیة؟

 
 

 خبرات بناء القدرات
تعود بالنفع على منظمة یرجى اختیار أدناه أي المجاالت التي لدیك فیھا مستوى متقدم أو محترف من الخبرة لتقدیمھا، والتي أنت واثقة من أنھا قد 

 :ما على مستوى وطني
  تضمین رؤیة الرسالة وقیمھا في المنظمة(الھویة التنظیمیة( 

  االستراتیجیة (الھیكل التنظیمي واالستراتیجیة التنظیمیة
 )والحوكمةوالتخطیط 

  برامج الفتیات والنھج (جودة التجربة اإلرشادیة الكشفیة
 )التعلیمي

  تعزیز القیادة على جمیع المستویات للفتیات (ممارسة القیادة
 )والنساء البالغات

 االستقدام واالستبقاء 

  بما في ذلك الموارد البشریة لكال الموظفین (اإلدارة التنظیمیة
 )والمتطوعات

 التمویل 

  التبرعات وحشد المواردجمع 

  بما في ذلك العالمة التجاریة (الصورة والتواجد على الساحة
 )لالتصاالت والعالقات اإلعالمیة

  بما في ذلك المناصرة والشراكة(النفوذ( 

 :على أي مما سبق، یرجى تقدیم دلیل موجز لدعم إجابتك" نعم"إذا كانت اإلجابة بـ 

 
 أي من اللغات الرسمیة للجمعیة العالمیة تجیدین؟

 اإلنجلیزیة  

 الفرنسیة  

 اإلسبانیة  

 العربیة 
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 مجمع موارد التطوع 
  استمارة توصیة

  
 
 
 
 

 : یتم إكمالھ بواسطة المتطوعة المرشحة
 

الفرعیة التي أنتسب إلیھا لالنضمام إلى مجمع موارد التطوع للجمعیة الجمعیة  /بالتوقیع أدناه، أؤكد أني أوافق على التوصیة من المنظمة العضو 
وقد قرأت توصیف الدور واختصاصاتھ بالكامل، وفي حالة تعییني، سوف أقوم بھذا الدور بما یتفق تماماً مع . العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة

 .وأن جمیع اإلجابات في ھذه االستمارة أجبتھا بنفسي. األساسي والقیمنطاق الصالحیات ومبادئ الجمعیة العالمیة كما ھو موضح في النظام 
 

 :موقعة من قبل

  :االسم

 :البرید اإللكتروني

 :التاریخ

 

  الكشافة ، للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات 2018بوضع عالمة في ھذا المربع، أعطي اإلذن، وفقًا لقانون حمایة البیانات البریطاني لعام
لمعالجة بیاناتي الشخصیة وتخزینھا ألغراض عضویتي في مجمع التطوع، كما ھو مبین في سیاسة حمایة البیانات الخاصة بالجمعیة 

 )cookies-www.wagggs.org/en/privacy. (العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة
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