
 

                

  ديوان التونسيين بالخارج   

     بتونس جتماعيةواالاألنشطة الشبابية  دائرة 
                     

 2015أج/             
 

 

 
 

        

 

 
 ارك ـالمشي ـولزام ـإلت

 

 ................................... المولود)ة( في .........................ولي )ة(  إني الممضي )ة( أسفله

 ..........................................والقاطن )ة( بـ  : ..... بـ...............................................

 ................................................ريدي .الترقيم الب ..............الجهة  ..........................

 .......................................البلد ..............................................................  المدينة 

 .......................رقم الهاتف الجوال:  .....................................................................

 :  ط التاليةو حترام الشر ا لتزم بي

 صّحيّة  جيّدة. أن يتمتّع المشارك بحالة ( 1       

 الّرحلة. ألنشطة الواردة في برنامجباالمطلق  التقيد  (2

و كّل مغادرة دون ترخيص ال تتحّمل اإلدارة مسؤولية ما قد عدم تعطيل سير البرنامج  (3

 .مشاكلينجر عنها من 

 وسائل النقل الموضوعة على ذمة المجموعة.و المحافظة على نظافة أماكن اإلقامة  (4

 .المسؤولين عن المجموعة تجاه  واالنضباطلتحلي  باألخالق الحميدة ا (5

حادث من شأنه أن ينعكس سلبا على سير بكّل مشكل أو  المسؤول عن المجموعة عالم ( إ6

 .البرنامج

 

من المشاركة   و البرنامجحد هذه البنود تعرض المشارك إلى حرمانه من مواصلة كل مخالفة أل

 .لديوان الموجهة لصالح األجيال الناشئة للهجرةفي مختلف أنشطة ا مستقبال 

 الولـــــي                                                       
 إطلعت ووافقــــت                     

  اإلمـضـاء  

        

  مخيم األنشطة الصيفية المندمجمخيم األنشطة الصيفية المندمج
2015 



     

  ديوان التونسيين بالخارج  
 األنشطة الشبابية واإلجتماعية بتونس دائرة

 2015أج/             

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 ويـص أبـترخي
 

 

 ..................................................... الصفة : .: ....................... إني الممضي أسفله

 ..................................المدينة  : .. ..................................: ......        القاطن بـ 

 ..................................الترقيم البريدي :  ..........................: ...................... البلدة

 ....................................................................: ........................للسّيدأفوض 

 .........................................................................: ......  القاطن )ة( العنوان بتونس

............................................................................................................ 

 .................................................................................. الهاتف )إجباري(   :رقم 

 ...........................الرابط األسري  بالمشارك :.....................................................

 ..................................................:  ... بمرافقة ابني أو ابنتي عند نهاية البرنامجأسمح له 

 

 

 .........................في  ....................

 اطلعت عليه              
 

       

 اإلمضاء
               

 

                            
 

 

  مخيم األنشطة الصيفية المندمجمخيم األنشطة الصيفية المندمج
2015 



 

                  

  ديوان التونسيين بالخارج
 األنشطة الشبابية واإلجتماعية بتونسدائرة 

 2015أج/             

 

 

 

     

  

 

 
       

 

 

 

 ليـام الداخـالنظ
 

 
 واآلالت اإللكترونية ذات القيمة. األشياء الثمينة مثل المصوغيمنع جلب  .1

)        . يجب إيداع المبلغ المالي الذي بحوزة الطفل لدى المحتسب نظير وصل إيداع. .2

اإلدارة خالية من أي مسؤولية تجاه كّل المبالغ واألشياء الثمينة غير المصرح بها لدى 

 (.المحتسب

 شطة.إحترام نظام ونظافة الفضاءات من مبيت ومطعم وفضاءت لألن .3

 يجب التقّيد ببرنامج األنشطة المعد ضمن المصيف. .4

 تكون مراقبة ومسؤولة من المدرب. كّل مجموعة من األطفال .5

أو معدية وأيضا أولئك المصابين بأمراض خطيرة  ليكن في علم األولياء أّن األطفال .6

 الذين يتطلبون نظام حماية خاصة ال يمكن قبلوهم في المصيف.

 صيف مطالبون بالتقّيد واحترام النظام الداخلي.كّل المشاركين في الم .7

المشاركون في المصيف ال يمكنهم في أّي حال من األحوال القيام بزيارات لعائالتهم  .8

 خالل مّدة المصيف.

 اطلعت ووافقت عليه            إسم ولقب الولي    
 

.............................................    ............................................ 

 

 

 

 

  مخيم األنشطة الصيفية المندمجمخيم األنشطة الصيفية المندمج
2015  

  



            

  ديوان التونسيين بالخارج        
   دائرة األنشطة الشبابيّة واالجتماعيّة بتونس      

 2015أج/        

  

                   
                 

      

 

 
 

 

 ......................و لقب  المشارك : .................................................................................  اسم

  ...................................تاريخ ومكان الوالدة : ......................................................................

 .............................توى التعليمـي : ..............................................................................المس

  .......................................................العنوان بتونس  : ........................................................

 ...........................ولقب الولـي  بتونس : ......................................................................... اسم

 ...........................................عنوان الولي بتونس : ...............................................................

 ........................................................................................................................... المهنة :

 ............................................................................................................البريد اإللكتروني : 

 .........................................................................................................................الهاتف : 

  .................................................ولقب الولـي المقيم بالخارج : ......................................... اسم 

 .....................................................................................................عنوان الولي بالخارج : ..

 ..................................الهاتف )إجباري(   : ........................................................................

 ..........................المهنـــــة  : ...........................................................................................

 ........................................البريد اإللكتروني: .....................................................................

     :به في حالة طارئ )بتونس( االتصالالشخص الذي يمكن 

  .....................: ................................................................................................  االسم

  ...................................................................................................................... اللقــــــب :

  ....................................صلة القرابــة  : ............................................................................

  ..............العنوان )بكّل دقة(: ..............................................................................................

  ......................................رقم الهاتف الجوال: .....................................................................

   .........البريد اإللكتروني )إن وجد(: .......................................................................................

 

 إمضاء الولي                                               الملحق اإلجتماعي  إمضاء  
     

 

 بطاقـة إرشـادات
  



 
 

 بتونس جتماعيةدائرة األنشطة الشبابية واإل 

     
                     

 2015أج/             

 
 

 

 
        

 

 
 ارك ـي المشـزام ولـإلت

 

 ................................................. المولود)ة( في ...........إني الممضي )ة( أسفله ولي )ة( 

 ..........................................والقاطن )ة( بـ  : ..... ...............................................بـ

 ......ريدي ...........................................الترقيم الب ..............الجهة  ..........................

 .......................................البلد ........................................... ................... المدينة 

 رقم الهاتف الجوال:  ............................................................................................

 :  يلتزم باحترام الشروط التالية

 صّحيّة  جيّدة. المشارك بحالةأن يتمتّع  ( 1       

 الّرحلة.التقيد  المطلق باألنشطة الواردة في برنامج  (2

و كّل مغادرة دون ترخيص ال تتحّمل اإلدارة مسؤولية ما قد عدم تعطيل سير البرنامج  (3

 .ينجر عنها من مشاكل

 المجموعة.وسائل النقل الموضوعة على ذمة و المحافظة على نظافة أماكن اإلقامة  (4

 .المسؤولين عن المجموعة لتحلي  باألخالق الحميدة واالنضباط تجاه ا (5

( إعالم المسؤول عن المجموعة  بكّل مشكل أو حادث من شأنه أن ينعكس سلبا على سير 6

 البرنامج.

 

و من المشاركة   البرنامجكل مخالفة ألحد هذه البنود تعرض المشارك إلى حرمانه من مواصلة 

 مستقبال  في مختلف أنشطة الديوان الموجهة لصالح األجيال الناشئة للهجرة.

 الولـــــي                                                       
 إطلعت ووافقــــت                     

  اإلمـضـاء  

    

  الرّحالت االستطالعّية  الرّحالت االستطالعّية  
20152015 


