الجزائر في 2017/07/02

استمارة المشاركة في مخيّم وطني صيفي لألشخاص ذوي االعاقة
جو مليء بالتَّرفيه والتَّشويق)
(متعة التَّعلُّم والعمل مع الزمالء في ٍّ
(يرجى اإلجابة بتعبئة الفراغ في المكان المناسب وإعادة الطّلب بالسّرعة الممكنة بعد توقيعه من المعني باألمر
مرفقا ً بصورة شخصية حديثة إلى مجلة "العزيمة" قبل التّاريخ  ، 2017/07/20مع وصل تسديد كامل رسوم
المشاركة ،وذلك على العنوان أدناه)
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معلومات شخصية:

االسم و اللقب:
الجنسية:

رقم الهاتف األرضي:

تاريخ الميالد:
اسم الحساب على
( facebookإن وجد):
رقم الجوال:
رقم بطاقة التعريف:
تاريخ الصدور:
من طرف الدائرة االدارية:

العنوان :

فصيلة الدم:

نوع اإلعاقة:
اسم المرافق (إن وجد):

نسبة اإلعاقة:
تاريخ و مكان ميالده:

عنوان إقامته:

رقم بطاقة التعريف:

البريد اإللكتروني:

رقم الفاكس:

/

/

 -من  02إلى  09أوت.

اختيار فوج المخيم

 من  12إلى  19أوت. -من  22إلى  29أوت.

هل تعاني من أمراض أو
احتياجات غذائية خاصة؟

ال

نعم (اذكر تفاصيل الوضع الصحي):

طريقة تسديد رسم المشاركة:
.2
إيداع بالحساب البريدي باسم مجلة "العزيمة" :بمبلغ  8000,00دج للشخص الواحد متضمنة مصاريف التأمين.
حساب رقم CCP 14292458 Clé 36
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مالحظات.................................................................................................................................... :
..................................................................................................................................................

كيفيّة التسجيل للمخيّم:
يتم التسجيل في المخيم وفق اآلتي:
 تعبئة طلب المشاركة بالمخيم وإرساله إلى عنوان مجلة "العزيمة" عبر اإليمايل أو الفاكس.
 تسديد كامل الرسوم المترتبة على المشاركة ورسم التأمين قبل التاريخ 2017/07/20
 إرفاق صورة شخصية حديثة مع طلب المشاركة.
 نسخة من بطاقة التعريف.
 نسخة من فصيلة الدم.
 إرسال الموافقة بالتوقيع على قواعد االلتزام والتعليمات العا ّمة للمخيّم.
معلومات االتصال:
لالستفسار ولمزيد من المعلومات حول المخيم الصيفي الخاص بفئة ذوي اإلعاقة  ،يرجى االتصال بإدارة مجلة
"العزيمة" على األرقام أدناه:
مجلة "العزيمة" المركز التجاري بحي المرجة  ،المحل رقم  ، 09رويبة الجزائر
ص.ب A-146 :رويبة الجزائر
الهاتف و الفاكس 023.85.22.46 :
البريد اإللكترونيmagazinevouloir@gmail.com / vouloirmagazine@yahoo.fr / :
اإلنترنتwww.vouloir-dz.org :
الموقع اإللكتروني على شبكة ِ
صفحة مجلة "العزيمة" على https://www.facebook.com/Vouloir.Dz/ :facebook
القانون الداخلي للمخيم :
 يمنع على المنخرط في المخيم إدخال أي مواد ممنوعة (كحول أو ممنوعات ). يلتزم المنخرط بالسلوك الحسن و عدم التجاوز اللفظي أو السلوكي مع زمالئه. اإللتزام بمواقيت األكل و مواعيد التظاهرات المرافقة للمخيم. على المرافق اإللتزام بالشخص المعاق و التكفل بكل احتياجاته. التصريح و اإلبالغ عن أية إنتهاكات من قبل أفراد المخيم . و يعد من األخطاء الجسيمة: السلوك الذي يسيئ الى سمعة المخيم. اإلمتناع عن تنفيذ التعليمات والقرارات. اإلساءة الى المخيم وقادتها. وضع التقارير المزيفة والتصريحات الكاذبة. اختالس األموال او اتالف العتاد. عرقلة السير الحسن للمخيم و اإلدارة. الغيابات الغير المبررة. الدعاية والترويج ألفكار وبرامج داخل المخيم . استعمال العنف او الضرب و اإلهانة.العقوبات المقررة:
اإلقصاء النهائي من المخيم . فقدان حق الترشح لمخيمات أخرى. تحويل ملفه إلى مصالح األمن.امضاء:

