نموذج إقرار  -حصر معلومات – و طلب تطوع في مدارس سياتل العامة (صفحة  1من )4
يُكُملُمنُقُبُلُمُقدُمُالطلبُوُلُيتمُالموافقةُعليهُمنُقُبُلُمسؤولُالمبنىُأوُمُديرُالبرنامج ُ

مكانُالتطوعُ :

ُ

معلوماتُعامةُعنُالمُتطوع
االسم واللقب :

تاريخ الميالد (يوم/شهر/سنة):

االسم قبل الزواج /االسم المستعار:

الجنس (ذكر/أنثى):

المدينة ,الوالية ,الرمز البريدي(:)Zip code

العنوان:

الهاتف الرئيسي:

البريد اإللكتروني (:)Email
ُوليُأمرُُ

عالقتك بمدارس سياتل العامة:

ُقريبُأحدُالطلبة ُ

ُعالقةُأخرىُ

ُمقيمُفيُالمنطقةُ(ُُُُ )community

إن كان لديك طالب في المدرسة أرجو كتابة االسم:
هل تتطلب إقامة خاصة في مكان العمل ؟

ُنعمُ,أرجوُالشرحُفيُاألسفلُُُُُُ

ُال



معلوماتُلإلتصالُبذويُالمُتطوع ُفيُحالةُالطوارئ
اسم الشخص الذي يمكن
اإلتصال به في حالة الطوارئ:

صلة القرابة:

رقم هاتف الشخص:

البريد اإللكتروني (:)Email

اسم طبيبك الخاص:

رقم هاتف طبيبك الخاص:



األشخاصُالمرجعيونُللمتطوعُعلىُالمستوىُالشخصيُأوُالمهني ُ()References
األشخاصُالمُرجعيونُ((ُ)Referencesأيُشخصُقمتُبالعملُأوُالتعاونُمعهمُسابقاُُ,مثالُعلىُذلكُ:مديركُأوُزميلُلكُفيُالعملُأوُصديق)ُسيتمُ
التواصلُمعهمُحسبُالحاجةُلهمُعندُإتمامُإجراءاتُفحصُتاريخكُالشخصيُأوُسوابقكُالمهنية ُ
اسمُالمرجع(االسم/اللقب)

رقمُالهاتف:

صُلتهُبالمتطوع:

اسمُالمرجع(االسم/اللقب)

رقمُالهاتف:

صُلتهُبالمتطوع:

نوعيةُالعملُالتطوعيُوُالوقتُالمناسبُلكُللتطوع
األيام المفضلة:

☐ اإلثنين

☐ اإلربعاء

☐ الثالثاء

☐ الجمعة

☐ الخميس



الوقت المفضل:


المجالُالمفضلُللتطوع
ُ

مساعدة طالب 
رياضياتُُ

ُطالبُواحدُُُ
ُقراءةُ

ُمجموعةُصغيرةُُُُ

ُكتابة ُُ

ُمسرحُُُ

ُمساعدةُداخلُالفصلُُُُُ

ُالفنونُوُاألشغالُاليدوية ُُ

ُخيارُآخر
ُالمُوسيقىُُ

ُخيارُآخرُ,حدُدُ:

إداري /مكتبي /دعم غير أكاديمي



ُ اإلشرافُعلىُالغداءُ/ساحةُاللعبُ

ُالمُساعدةُفيُالمكتبةُأوُمكتبُاإلدارة

ُالمساعدةُفيُالفصل ُ

األلعاب الرياضيةُ(قدُتكونُهناكُحاجةُللقيامُبإجراءاتُإضافيةُقبلُبدءُالعملُالتطوعي)
ُمُدرُبُرياضُيُلمدارسُالتعليمُالمتوسطُوُالثانوي
ُرحلةُفيُالنهارُُُُُُُُُ
مرافق لرحلة ميدانية معينةُ.أرجو تحديد نوعية الرحلةُ



أخرىُ,حدد:

ُدعمُالفريقُالرياضيُبشكلُآخرُ ,ح ِّد ْد:



التاريخُ/الوقت:

ُ

☐ يوم آخر

الموقع:

ُ

ُرحلةُليلةُمعُالمبيت
اسمُالموظفُالمسؤول:

مجال آخرُُإنُكانُلديكُمهارةُأوُموهبةُأخرىُفيُأيُمجالُأوُقسمُآخرُ,أرجوُذكرهاُ:

ُ

<<ُأرجو إكمال الصفحتين القادمتين من النموذجُ>>

ُ

نموذج إقرار  -حصر معلومات – و طلب تطوع في مدارس سياتل العامة (صفحة  2من )4
يُكُملُمنُقُبُلُمُقدُمُالطلبُوُلُيتمُالموافقةُعليهُمنُقُبُلُمسؤولُالمبنىُأوُمُديرُالبرنامج ُ

مكانُالتطوعُ :

ُ

ُ
السالمة و المسؤولية
ُ



حيثُأنُالعالقةُبالطالبُفيُتحسنُُ,فالطالبُعلىُاألغلبُسيبدأُباإلطمئنانُلكُوُالوثوقُبُكُُ.يجبُعليكُأخدُالوقتُلالستماعُلهُوُإظهارُ
الرعايةُُ.وُمنُأفضلُالممارساتُأنُعليكُتجنبُتقديمُالوعودُوُأنُتقومُبإبالغُطاقمُالموظفينُعنُأيُسلوكُأوُتصرفاتُتقلقك.



المعلوماتُالشخصيةُالخاصةُبكُيجبُمشاركتهاُفقطُفيُحالةُكانتُعلىُصلةُبالعملُالذيُتقومُبهُمعُالطالبُ.الُتقمُبإعطاءُأيُمعلوماتُ
اتصالُشخصيةُللطالبُ,بماُفيُذلكُمعلوماتُمواقعُالتواصلُاالجتماعيُ(مثالُ:الفيسُبوكُُ,,إلخ).



بعضُالطلبةُ,عادةُفيُالمرحلةُاإلبتدائية ُ,طبيعتهمُتميلُلإلرتباطُبكُوُإظهارُالمشاعرُ.تعاملُمعُالموضوعُبحساسيةُ.األحضانُاألماميةُغير
مسموحُبهاُ.عوضاُعنُذلك ُ,قمُبوضعُذراعكُحولُكتفُالطفلُوُحولُالحضنُإلىُحضنُجانبيُأوُقمُبإعطائهُتحيةُباليدُ(.)High five

العمل مع أطفال من بيئات مختلفة


الطلبةُفيُمدارسُسياتلُالعامةُقادمونُمنُعدةُعائالتُ,ثقافاتُ,وُمجتمعاتُمختلفةُ–ُكلُلهاُمجموعتهاُالخاصةُمنُالقيمُوُالمعتقداتُ.ضعُفيُ
اعتباركُمعاييرُالثقافاتُالمختلفةُالموجودةُعندُكلُطالبُ.استيعابُثقافةُالطالبُوُمساعدتهُفيُاستيعابُثقافةُالمدرسةُسيزيدُمنُقدرتهُعلىُ
التعلمُ.منُفضلكُ,الُتقمُبفرضُقيمكُوُمعتقداتكُالشخصيةُعلىُالطالب.

السرية


الطلبةُفيُمدارسُسياتلُالعامةُلديهمُالحقُفيُأنُيتوقعواُأنُالمعلوماتُالخاصةُبهمُستبقىُسُرُ يةُمنُقبلُالمتطوعينُ.باإلضافةُلذلكُ,جميعُ
المعلوماتُالواردةُفيُالسجلُالتعليميُللطالبُتعتبرُسريةُومحميةُبُمُوجبُالقانونُالفيدراليُُُ20 U.S.C. Section 1232gوُقوانينُ
الخصوصيةُوُالحقوقُالتعليميةُلألسرةُ(ُ.ُ)FERPAمتوقعُمنُالمتطوعينُالمحافظةُعلىُسريةُالطالبُ.



ُُكلُطالبُتتعاملُمعهُلديهُالحقُفيُأنُيتوقعُأنُالُشيءُمماُيحدثُلهُأوُحولهُسُيعادُذُكرهُأوُنقلهُأليُشخصُماُعداُمُوظُفيُالمدرسةُالمُصُرُحُ
لهمُذلكُُ,علىُالنحوُالمحددُلهُمنُقبلُمسؤولُالموقعُالمتطوعُعنده.



الُيجوزُلكُمشاركةُأيةُُمعلوماتُ تخصُالطالبُمعُأيُشخصُوُذلكُيشملُصديقكُالمفضلُُ,شريككُ(زوجُأوُخطيب)ُ,أوُأيُُشخصُمُهتمُ
بصدقُبمصلحةُالطالبُكاألخصائيينُاإلجتماعيينُُ,قادةُالكشافةُُ,رجالُالدينُُ,األجدادُُ,أوُاألطباءُوُالممرضينُ.وُبالتاليُيجبُإحالةُجميعُ
هذهُاألسئلةُلموظفيُالمدرسةُالمُصُرُحُلهمُ,وعادةُهمُمُدرُسُالطالبُأوُمديرُالمدرسة.



يمكنُنقلُالمعلوماتُالمتعلقةُبالطالبُلموظفيُالمدرسةُأوُالمديرُالمسؤولُ.كماُيجبُإبالغُالمعلوماتُعلىُالفورُإذاُكانتُحالةُطبيةُطارئةُأوُإذاُ
شارككُالطالبُبمعلوماتُتشيرُإلىُخطرُاإلصابةُالبدنيةُللطالبُأوُاآخرين.



قبلُأنُتتحدثُعنُطالبُلشخصُآخرُ,تذكرُأنُإنتهاكُسُريُةُالطالبُليستُفقطُموضوعُغيرُأخالقيُُ,بلُهوُأيضاًُُإختراقُللقانونُ .

ُ
إتفاقية التطوع

,

سآخدُالبيانُالمذكورُباألعلىُ(وُاإلرشاداتُالمتبقيةُفيُكتيبُدليلُالتطوع)ُُبعينُ
أناُ(االسم طباعة)
اإلعتبارُأثناءُوُبعدُفترتيُكمتطوعُفيُمدارسُسياتلُالعامةُُ,و أُقرُبأنهُتمُإعالميُبالمكانُالذيُيمكننيُالعثورُفيهُعلىُكُتيبُدليلُالتطوعُللرجوعُ
إليهُفيُالمستقبلُُ,وُبأنهُتمُإعالميُ بمنُيمكننيُُالتحدثُإليهُبخصوصُأيُأسئلةُأوُاستفساراتُلديُ.وُأقرُأيضاًُبأننيُسوفُأحتاجُلمراجعةُفيديوُ
سوءُالسلوكُالجنسيُللبالغينُعلىُاإلنترنتُ(ُ)Online Adult Sexual Misconduct Videoوُمطابقةُالمعاييرُفيماُيخصُفحصُالسوابقُأوُتاريخيُ
الشخصيُقبلُالبدءُبالتطوعُمعُطلبةُمدارسُسياتلُالعامةُ.باإلضافةُإلىُذلكُ,خاللُالعملُالتطوعيُ,أتفهمُأنُصورتيُالشخصيةُيمكنُاستخدامهاُفيُ
نسقُأوُمسؤولُالموقعُ.وُأت ًف ًهمُأنُالتطوعُفيُمدرسةُأوُفيُأيُ
المنشوراتُالتابعةُلمدارسُسياتلُالعامةُإالُإذاُانسحبتُمنُذلكُالشرطُباإلتفاقُمعُمُ ُ
برنامجُللطلبةُهوُشرفُليُوُأنُمديرُالمدرسةُأوُمديرُالبرنامجُلهُالقدرةُعلىُإلغاءُأهليتيُللتطوع.

اسم المتطوع (طباعة)

توقيع المتطوع

يرجىُتقديمُالنموذجُمُعبأًُإلىُمُنسُقُموقعُالتطوعُالخاصُبُكُ.شكرُا ًُعلىُخدماتك !

التاريخ

نموذج إقرار  -حصر معلومات – و طلب تطوع في مدارس سياتل العامة (صفحة  3من )4
يُكُملُمنُقُبُلُمُقدُمُالطلبُوُلُيتمُالموافقةُعليهُمنُقُبُلُمسؤولُالمبنىُأوُمُديرُالبرنامج ُ

مكانُالتطوعُ :

ُ

طلب الحصول على معلومات التاريخ الجنائية
وفقا لقانون معلومات إساءة معاملة األطفال/الكبار (من البنذ  43.43.830من قانون واشنطن المعدَّلُ( ) RCWلغاية البنذ )43.43.845
الهيئةُالتشريعيةُلواليةُواشنطنُقامتُبمساعدتناُعلىُضمانُاألمنُلألطفالُبالسماحُبفحصُخلوُالسوابقُلجميعُاألشخاصُالذينُيعملونُمعُاألطفالُفيُ
المدارسُُ,ووفقاُللفصلُُ43.43منُقانونُواشنطنُالمعدلُ(ُ,)RCW43.43األشخاصُالمحتمُلُتطوُعهم مطالبونُبإكمالُهذاُالنموذجُ.
مدارسُسياتلُالعامةُتهتمُبطالبناُولذلكُنحنُنؤيدُهذاُالمطلبُوالعملُلضمانُأنُجميعُالمتطوعينُسيقومونُبإكمالُهذاُالنموذجُ,والخضوعُلفحصُ
تاريخُالشخصُفيُكلُسنةُدراسيةُقبيلُالبدءُتفعيلُخدمتهُكمتطوع.
األشخاص المحتمل تطوعهم مطالبون باإلجابة عن أسئلة نموذج اإلقرار أدناه عن طريق اإلجابة على جميع األسئلة بنعم أو ال.
إذاُكانُالجوابُبنعمُ علىُأيُسؤالُ,يرجىُالتوضيحُفيُالمكانُالمخصصُأسفلُكلُسؤالُبكتابةُأكبرُقدرُممكنُمنُالتفاصيلُُبماُفيُذلكُالتهمةُُ/
الحقائقُ,التاريخُوالمحكمةُ(أوُالمحكمات)ُالمعنيةُبذلكُ.الرجاءُاستخدامُالصفحةُالتاليةُإلضافةُأيُمعلوماتُإضافيةُ(يمكنكُأيضاُإرفاقُصفحةُإضافيةُ
إذاُلزمُاألمر)ُ .


يرجىُمالحظةُأنُالمدربينُوُالمرافقينُالمتطوعينُ فيُالفترةُالليلةُوغيرهمُمنُالمتطوعينُالذينُقدُيتواجدونُوحدهمُمعُالطالبُقدُيحتاجونُ
لمزيدُمنُإجراءاتُ فحصُالسوابقُمنُخاللُمكتبُالتحقيقاتُالفدراليُأوُغيرهُمنُنظمُمدارسُسياتلُالعامةُلفحصُالسوابق.

)1

ً
نعم,وضحُُ
ُ

هلُتمُالقبضُعليكُأوُإدانتكُسابقاُُبأحدُالجرائم؟ُ

ُُُال

ُ

)2

هلُثُبُتُعليكُسابقاًُتحثُأيُإجراءاتُتبعية ُمنُمحكمةُأوُوُاليةُماُوُبموجبُالفصلُ RCW 13.34بأنكُقدُقمتُ
باإلعتداءُجنسياًُأوُقمتُباستغاللُأوُاإلساءةُبدنياُأليُقاصر؟

ً
نعم,وضحُُ
ُ

ُُُال

)3

هلُثُبُتُعليكُمنُقبلُمحكمةُُالعالقاتُاألسريةُانطالقاُمنُالفصلُُRCWُ26بأنكُقدُقمتُباإلعتداءُجنسياًُأوُقمتُباستغاللُُ
أوُاإلساءةُبدنياُأليُقاصر؟

ً
نعم,وضحُُ
ُ

ُُُال

)4

هلُثبُتُعليكُ فيُأيُقرارُنهائيُمنُقبلُأيُمجلسُتأديبيُبأنكُقدُقمتُباإلعتداءُجنسياًُأوُقمتُباستغاللُُأوُاإلساءةُبدنياُ
أليُقاصر؟

ً
نعم,وضحُُ
ُ

ُُُال

)5

ُُبخالفُماُذكرُأعالهُُ,هلُلديكُأيُواقعةُأوُحادثةُتخصكُأنتُوُماضيكُمنُشأنهاُأنُتشككُفيُأهليةُتكليفكُباإلشرافُُ,
إعطاءُالتوجيهاتُُ,أوُتقديمُالرعايةُللشبابُأوُالبالغينُاألكثرُعرضةُلألذىُأوُاألشخاصُالمُعوُقينُ(ذويُاإلحتياجاتُ
الخاصة)ُ؟

ً
نعم,وضحُُ
ُ

ُُُال

لقدُقمتُبقراءةُالمعلوماتُالواردةُفيُهذاُالنموذجُ.وُعمالُبالبنذُ ُ,ُRCW 9A.72.085أشهدُتحتُطائلةُالمسؤوليةُوُوفقاُلقوانينُواليةُواشنطنُأنُ
كلُمماُسبقُبياناتُصحيحةُوُصائبةُ.وُأُخوُلُدائرةُمدارسُسياتلُرقمُُ1إجراءُفحصُالسوابقُوُالحصولُعلىُأيُأوُكلُالمعلوماتُالالزمةُإلتمامُ
إجراءاتُطلبُالتطوعُُ.كذلكُأخولُأليُشخصُاتصلتُبهُدائرةُمدارسُسياتلُبتوفيرُالمعلوماتُُلدائرةُمدارسُسياتلُفيماُيخصُنموذجُطلبُالتطوعُ.
وأتفهمُأنُالمعلوماتُالمُتحصلُعليهاُمنُاآخرينُلنُتكونُمتاحةُليُ.وأُبرُئُوُأُخليُذمةُدائرةُمدارسُسياتلُرقمُ(ُ)1وجميعُاألشخاصُالمرجعيينُ
(ُ)Referencesمنُكاملُالمسؤوليةُفيُالحصولُعلىُأوُاإلفصاحُعنُتلكُالمعلوماتُحولُتاريخيُالسابقُ.وأناُأتفهمُأنهُيجوزُلدائرةُمدارسُسياتلُ,
حسبُتقديرهاُ,استبعاديُمنُالتطوعُأليُسببُمنُاألسبابُ,بماُفيُذلكُإعطاءُأُيُةُبياناتُمضللةُأوُغيرُكاملةُفيُنموذجُالطلبُهذا.
ُ
أدرك أنَّ عدم الرد عن أي سؤال بصدق سيستبعدني تلقائيا من فرصة التطوع و العمل مع مدارس سياتل العامة
اسم المتطوع (طباعة)

توقيع المتطوع:

يرجىُتقديمُالنموذجُمُعبأًُإلىُمُنسُقُموقعُالتطوعُالخاصُبُكُ.شكرُا ًُعلىُخدماتك !

التاريخ:

)4  من4  حصر معلومات – و طلب تطوع في مدارس سياتل العامة (صفحة- نموذج إقرار
ُ يُكُملُمنُقُبُلُمُقدُمُالطلبُوُلُيتمُالموافقةُعليهُمنُقُبُلُمسؤولُالمبنىُأوُمُديرُالبرنامج

ُ :مكانُالتطوع
)(قُسُمُللمالحظاتُاإلضافية

ُ
:اسمُمُقدُمُالطلب

<<<<<<<< >>>>>>>> لإلستخدام الرسمي من قبل موظفي موقع التطوع فقط
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Volunteer Clearance Item

Date

Initials

Specify/Notes

Volunteer Form 1-4 Completed
ID Verification (Driver’s Lic. or other ID with Name & DOB)
Volunteer Handbook or Handbook Link Provided
ASM Video Completed
WATCH or Other Background Check clearance specify type:

Volunteer Approver Name/Title (Print)

Volunteer Site Approver Signature

! ُشكرُا ًُعلىُخدماتك.يرجىُتقديمُالنموذجُمُعبأًُإلىُمُنسُقُموقعُالتطوعُالخاصُبُك

Date

