
Skateistan Volunteer Registration Form 
 کاران رضا راجستر فارم                                                                   

 سکیتیستان
Date started: 

	اغاز تاریخ:                                          
 
 
Date exited:	

		خروج تاریخ:                                       
 
 
Thank you for volunteering your time to help out at Skateistan! It is only thanks to 
volunteers like yourself that we are able to offer consistent and quality skateboarding 
and educational programming. 

 مانند داوطلبان برای فقط تشکری این! گذاشتید سکیتیستان بھ خدمت در را خویش وقت داوطلبانھ کار با کھ شما از تشکر با
 .میسازید سازگار کیفیت با تعلیمی پرگرام و سکیتبورد یھ ارا بھ قادر مارا کھ شماست

 
This form is for new Skateistan volunteers and youth leaders at all project sites. Please 
fill out all fields to the best of your knowledge. 

 تمام دانش شیوه بھترین با لطفأ.است پروژه ھای سایت تمام در سکیتستان جوانی رھبران و جدید داوطلبان برای فارم این
 .کنید پر را خالی ھای خانھ

 
First Name: 

	     اسم:                        

	

Last Name: 

	تخلص:                     

	

Age:  
	سن:                        

Under 18 	

 18	از	پأینتر																																																																																					

Over 18   	

 18 از باالتر:                                                                            

Gender: 

	جنس:                      

	

Home address: 

	خانھ ادرس:               

	

Phone number: 

	تلیفون	شماره:													

	

Email: 	



	ایمیل:                      
Facebook: 

          
	فیسبوک:

	

Availability: 

 دسترسی:                  
   Monday         Tuesday        Wednesday        

    دوشنبھ              شنبھ سھ               چھارشنبھ                              

 Thursday             Friday            Saturday            Sunday 	

	پنجشنبھ																			جمغھ																							شنبھ																		یکشنبھ							

Were you a 
Skateistan student 
before volunteering? 

 داوطلبانھ کار از قبل ایا
	بودید؟ سکیتیسان شاگرد

Yes 				 	

	بلی

No							 	

	نخیر

Child Protection 
Policy Training 

 از حمایت تمرین سیاست
  کودکان

Complete 	

	تکمیل/پوره																																																																																						

First Aid Training 

	اولیھ ھای کمک تمرین
Complete 	

	تکمیل/پوره																																																																																						

1. Please tell us more about what motivated you to become a volunteer for 
Skateistan: 

 سکیتیستان بھ داوطلبانھ کار کھ کند می تشویق را شما چی کھ این بھ باره در را خود معلومات لطفا
 ;نمایید اراءیھ دھید انجام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

2. Please list any special skills, hobbies or interests that you could 
contribute to Skateistan’s operations and activities: 

 :بنویسید	کنید	کمک	سکتیستان	فعالیتھای	و	عملیات	بھ	توانید	می	شما	کھ	منافع	یا	و	سرگرمی	خاص،	مھارت	ھر	لطفا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
3. Please list any medical conditions you would like Skateistan to be aware of: 

 :بگزارید جریان در سکیتیستان با دارید کھ مریضی نوع ھر لطفا      
 
 
 
 
 
 
 
	

3. Any other information or comments you would like to provide: 
	:نمایید	اراءیھ	دارید	خوش	کھ	دیگر	نظریھ	یا	و	پیشنھاد	ھر

 
 
 
 
 
	

 
	


