
 

 
 

 

 تطوع طلب
 معلومات االستمارة

الحرف األول من االسم  االسم األول: االسم االخیر:
 األوسط

  
 رقم الھاتف الرئیسي:                 عنون السكن:

                                    (          ) 
 الرمز البريدي: الوالية: المدينة:

    
 تاريخ المیالد: (شھر/يوم/سنة) رقم الضمان االجتماعي (اختیاري) (مطلوب):البريد اإللكتروني 

 
   

ما ھو المكان الذي ترغب بالتطوع به؟ 
 (المدرسة/الموقع)

 

ھل تتقدم للتطوع ببرنامج محدد؟ إذا كانت 
  اإلجابة نعم، من فضلك اذكر اسم البرنامج

 

 إقرار / اتفاقیة سرية تطوعیة 
 

العامة وما يترتب على ذلك ، يجب على المتطوعین والمتدربین أو أي شخص آخر مفوض على النحو الواجب  Denverفي حالة التعامل مع مدارس 
العامة الحفاظ على سرية جمیع المعلومات والمواد التي تعتبر سرية أو لھا ملكیة خاصة والتي تتعلق  Denverوالذي يقدم خدمات إلى مدارس 

العامة، ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ، ملفات الموظفین الشخصیة وسجالت الطالب ("المعلومات السرية") التي  Denverبمدارس 
 ما يتعلق بأداء خدمات التطوع.يمتلكھا الفرد أو يمكنه الوصول إلیھا فی

 
 وفًقا لذلك ، أوافق وأقر بأنني سأحافظ على سرية المعلومات السرية ، ولن أستخدم أو أسيء استخدام أي معلومات سرية في أي وقت.

 
مع مصالح مدارس لن أستخدم المعلومات السرية لمصلحتي الخاصة أو لصالح أي عمل تجاري أو شخص آخر أو بأي شكل من األشكال يتعارض   

Denver .العامة.  سیستمر ھذا االلتزام بالحفاظ على السرية إلى أجل غیر مسمى وسیظل ساريًا بعد إنھاء ھذه االتفاقیة 
 
   

 
،  DPSي العامة المعمول بھا فیما يتعلق بأداء ما أقدمه من خدمات تطوعیة. كمتطوع ف Denverوأقر أيضا وأوافق على االمتثال لجمیع سیاسات مدارس 

العامة ولن أتلقى أي أجر أو مزايا عن وقتي وخدماتي.  كما أنني أدرك أن اسمي وتاريخ میالدي  Denverأقر أيًضا بأنني لست موظًفا في مدارس 
 أثناء عملیة تجھیز طلب التطوع. DPSسیصبح مرئیًا لكادر موظفي مدارس 

 
العامة،  Denverمة أو عند إنھاء خدمتي التطوعیة، سأقوم بإعادة جمیع ممتلكات مدارس العا Denverكما أوافق على أنه، بناء على طلب من مدارس 

على  بما في ذلك على وجه التحديد جمیع المستندات أو األقراص أو غیرھا من الوسائط الحاسوبیة أو غیرھا من المواد التي بحوزتي  التي تحتوي
 العامة أو موظفیھا أو الطالب. Denverات الملكیة أو السرية والتي تخص مدارس األفكار والعملیات والمفاھیم أو غیرھا من المعلوم

 

 التوقیع التاريخ

 االسم بحروف كبیرة التاريخ
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 إقرار وتفويض التقرير المرجعي للمتطوع 

 
 إقرار التقرير المرجعي للمتطوع

 .South College Avenue, Fort Collins, CO, 80524, (855) 326-1860 113العامة من متطوعین مؤھلین،  Denverقد تحصل مدارس 
www.verifiedvolunteers.com  على تقرير عن المستھلك أو تقرير استقصائي عن المستھلك أو كلیھما ("تقرير") يحتوي على معلومات أساسیة عنك ،

 فیما يتعلق بالتطوع.
 

التقارير خالل فترة التطوع الخاصة بك لتحديث تقريرك دون تقديم المزيد من اإلفصاح أو الحصول  الحصول على المزيد من  Verified Volunteersيمكن ل 
 على موافقة إضافیة.

 
    

 قد يحتوي التقرير على معلومات عن شخصیتك وسمعتك العامة والصفات الشخصیة والحالة المعیشة.
 

ئتمان ومعلومات محفوظات االئتمان ؛ ومحفوظات السجالت الجنائیة وغیرھا من السجالت قد يتضمن التقرير ، على سبیل المثال ال الحصر ، تقارير اال
وضة بموجب العامة ومحفوظات سجالت المحكمة العامة ؛ سجالت السیارات والقیادة ؛ والتحقق من الضمان االجتماعي والعنوان ، مع مراعاة أي قیود مفر

 القانون الفیدرالي وقانون الوالية.
 
رھا حصول على ھذه المعلومات من السجالت العامة والمصادر الخاصة ، بما في ذلك مكاتب االئتمان والوكاالت الحكومیة والسجالت القضائیة وغیيمكن ال 

 من المصادر.
 

    

ستكون خاصة بالمراجع إذا تم الحصول على التقرير االستقصائي للمستھلك ، باإلضافة إلى الوصف أعاله ، فإن طبیعة ونطاق أي من ھذه التقارير 
 الشخصیة.

 
 

 
 توقیع المتقدم للعمل التطوعي: ___________________________________________________  التاريخ:  ______________

 
 

 تفويض الحصول على تقرير مرجعي للمتطوع
 

("الشركة") وھذا اإلذن للحصول على التقرير المرجعي للمتطوع.بموجب توقیعي لقد قرأت تقرير اإلقرار المتعلق بالتقرير المرجعي للمتطوعین المقدم من 
 ,South College Avenue, Fort Collins 113، وھي وكالة إلعداد تقارير عن المستھلك تقع في  Verified Volunteersأدناه ، أوافق بموجب ھذا إلى إعداد 

CO, 80524, (855) 326-1860, www.verifiedvolunteers.com  ، للتقارير المرجعیة المتعلقة بي وإصدار ھذه التقارير إلى الشركة وممثلیھا المعینین ،
 نون.لمساعدة الشركة في اتخاذ قرار تطوعي يشملني في أي وقت بعد استالم ھذا الترخیص وطوال فترة عملي التطوعي ، بالقدر الذي يسمح به القا

 
تحفظ ، ألي وكالة أو جھة إلنفاذ القانون تابعة للوالية أو الفیدرالیة أو مؤسسة تعلیمیة أو وكالة تسجیل المركبات أو  وتحقیًقا لھذه الغاية ، أصرّح ، دون 

أو الشركة  Verified Volunteersمكتب االئتمان أو مكتب خدمة معلومات آخر أو مستودع البیانات ، بتقديم أي أو جمیع المعلومات المتعلقة بي إلى  
 بتقديم ھذه المعلومات للشركة. Verified Volunteersكلیھما، وتفويض نفسھا أو 

 
 أوافق على أن الفاكسمیلي ("الفاكس") أو أي نسخة إلكترونیة أو فوتوغرافیة من ھذا التفويض تكون صالحة مثل النسخة األصلیة. 
 
 

 
 وجب قانون اإلبالغ االئتماني العادل"أقر أنا باستالم نسخة من "مكتب الحماية المالیة للمستھلك" "ملخص لحقوقك بم

 
 

 
 

 اسم المتقدم للعمل التطوعي (االسم بشكل واضح _______________________________________ 
 

توقیع المتقدم للعمل التطوعي:  ___________________________________________________  التاريخ:  
_____________________ 
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 المكتبي فقطلالستخدام 

 العامة قد استلمت ھذه الوثیقة وقد طلبت وعاينت صورة ھوية ھذا المتطوع وكنت شاھًدا على توقیعه. Denverبصفتي ممثالً لمدارس 

 التوقیع: التاريخ:

 االسم بشكل واضح: التاريخ:
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 ملخص لحقوقك بموجب قانون اإلبالغ االئتماني العادل
 ) على تعزيز دقة ونزاھة وخصوصیة المعلومات في ملفات وكاالت تقارير المستھلكین.FCRAاالئتماني العادل الفیدرالي (يعمل قانون اإلبالغ 

 
كتابة  تبیع معلومات عن تاريخ حیث ھناك العديد من أنواع وكاالت إلعداد تقارير عن المستھلكین ، بما في ذلك مكاتب االئتمان والوكاالت المتخصصة (مثل الوكاالت التي

 الشیكات والسجالت الطبیة وسجالت محفوظات اإليجارات).
 
 
 
 .FCRAفیما يلي ملخص لحقوقك الرئیسیة بموجب قانون  
 
 أو راسل: finance.gov/learnmorewww.consumerلمزيد من المعلومات ، بما في ذلك المعلومات عن الحقوق اإلضافیة قم بزيارة   
 
 Consumer Financial Protection Bureau, 1700 G Street N.W., Washington, D.C. 20552. 

 يجب إخبارك إذا كانت المعلومات الموجودة في الملف الخاص بك قد استخدمت ضدك.
 

أن يخبرك  -أو التخاذ إجراء آخر ضدك  -المستھلك لرفض طلبك للحصول على ائتمان أو تأمین أو وظیفة يجب على أي شخص يستخدم تقرير ائتماني أو أي نوع آخر من تقارير 
 ، ويجب أن يعطیك االسم والعنوان ورقم ھاتف الوكالة التي قدمت المعلومات لھا.

 
 

 لديك الحق في معرفة ما ھو موجود في ملفك.
 
 في ملفات وكالة إعداد تقرير عن المستھلك (ملف اإلقرار الخاص بك) يمكنك طلب والحصول على جمیع المعلومات الخاصة بك 
 
 سیُطلب منك تقديم بطاقة ھوية مناسبة ، والتي قد تشمل رقم الضمان االجتماعي الخاص بك. 
 
 في كثیر من الحاالت ، سیكون اإلقرار مجانیًأ. 
 
 يحق لك الحصول على ملف إقرار مجاني في حالة: 
 
 
 راًء ضدك بسبب المعلومات الواردة في تقرير االئتمان الخاص بك ؛اتخذ شخص ما إج -
 
 أنت ضحیة سرقة الھوية ووضع تنبیه االحتیال في ملفك ؛ -
 
 يحتوي ملفك على معلومات غیر دقیقة نتیجة لالحتیال ؛ -
 
 أنت تحصل على مساعدة عامة، -
 
 وًما.ي 60أنت عاطل عن العمل ولكنك تتوقع التقدم لوظیفة في غضون  -

شھًرا بناًء على طلب من كل مكتب ائتمان على مستوى البالد ومن وكاالت تقارير  12باإلضافة إلى ذلك ، يحق لجمیع المستھلكین اإلقرار المجاني مرة واحدة كل 
 المستھلكین المتخصصة على مستوى البالد.

 
 لمزيد من المعلومات.www.consumerfinance.gov/learnmore قم بزيارة    

 لديك الحق في طلب درجة االئتمان.
 

 درجات االئتمان ھي ملخصات رقمیة لجدارة االئتمان الخاصة بك بناًء على معلومات من مكاتب االئتمان.
 
ولكن علیك  ل على درجة ائتمان من وكاالت إعداد تقارير عن المستھلكین التي تحدد الدرجات أو توزع النتائج المستخدمة في قروض العقارات السكنیة ،يمكنك طلب الحصو 

 الدفع مابل ذلك.
 
 
 
 في بعض معامالت الرھن العقاري ، سوف تتلقى معلومات درجة االئتمان مجانًا من مقرض الرھن العقاري. 
 
 

 الحق في االعتراض على المعلومات الغیر كاملة أو غیر الدقیقة.لديك 
 
 زاع غیر جدي.إذا حددت معلومات في ملفك غیر كاملة أو غیر دقیقة ، وأبلغتھا إلى وكالة تقارير المستھلك ، فیجب على الوكالة التحقیق ما لم يكن الن 
 
 لإلطالع على شرح إجراءات النزاع. www.consumerfinance.gov/learnmoreقم بزيارة   
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يجب على وكاالت إعداد تقارير عن المستھلكین تصحیح أو حذف 
المعلومات غیر الدقیقة أو غیر الكاملة أو التي ال يمكن التحقق 

 منھا.
 

 يوًما. 30ملة أو غیر القابلة للتحقق ، عادًة في غضون يجب إزالة أو تصحیح المعلومات غیر الدقیقة أو غیر الكا
 
 ومع ذلك ، قد تستمر وكالة إعداد تقرير عن المستھلك في اإلبالغ عن المعلومات التي أثبتت صحتھا. 
 
 

 ال يجوز لوكاالت إعداد تقرير عن المستھلك اإلبالغ عن معلومات سلبیة قديمة.
 
 سنوات. 10إعداد تقرير عن المستھلك عن معلومات سلبیة مرت علیھا أكثر من سبع سنوات ، أو حاالت اإلفالس التي يزيد عمرھا عن في معظم الحاالت ، قد ال تبلغ وكالة  
 
 

 الوصول إلى الملف الخاص بك محدود.
 
في طلب مع دائن أو شركة تأمین أو صاحب عمل أو عادًة ما تنظر  -قد تقدم وكالة إعداد تقرير عن المستھلك معلومات عنك فقط لألشخاص الذين لديھم حاجة حقیقیة  

 مالك عقار أو شركة أخرى.
 
 من لديھم ھذه الحاجة الحقیقیة للوصول الي معلومات. FCRAتحدد  
 
 

 يجب أن تعطي موافقتك على تقديم التقارير إلى أصحاب العمل.
 
 أو صاحب العمل المحتمل ، دون موافقتك الخطیة لصاحب العمل. قد ال تقدم وكالة إعداد تقرير عن المستھلك معلومات عنك إلى صاحب العمل 
 
 الموافقة الخطیة عموًما لیست مطلوبة في صناعة النقل بالشاحنات. 
 
 www.consumerfinance.gov/learnmore.للمزيد من المعلومات قم بزيارة   

 یید العروض "التي سبق فرزھا" لالئتمان والتأمین التي تحصل علیھا بناًء على المعلومات الواردة في تقرير االئتمان.يمكنك تق
 

تند إلیھا نك من القوائم التي تسيجب أن تتضمن العروض الغیر ملتمسة "التي تم فرزھا" لالئتمان والتأمین رقم ھاتف مجاني يمكنك االتصال به إذا اخترت إزالة اسمك وعنوا
 ھذه العروض.

 
 .)5OPTOUT )1 888 567 8688 888 1يمكنك إلغاء االشتراك مع مكاتب االئتمان في جمیع أنحاء البالد على  
 
 

 يجوز لك طلب تعويضات من المنتھكین.
 
أو جھة تقديم معلومات إلى وكالة إعداد تقرير عن المستھلك في حالة انتھاك  وكالة إعداد تقرير عن المستھلك ، أو في بعض الحاالت ، انتھاك مستخدم لتقرير المستھلك  

 ، فقد تتمكن من رفع دعوى في محكمة الوالية أو المحكمة الفیدرالیة. FCRAلقانون 
 
 

 ضحايا سرقة الھوية والموظفین العسكريین في الخدمة الفعلیة لديھم حقوق إضافیة.
 
 www.consumerfinance.gov/learnmore.للمزيد من المعلومات قم بزيارة   

 ، والعديد من الواليات لديھا قوانین خاصة بھا إلعداد تقرير المستھلك. FCRAقد تفرض الواليات اتفاقیة 
 

 في بعض الحاالت ، قد تتمتع بحقوق أكثر بموجب قانون الوالية.
 
 ، اتصل بوكیل حماية المستھلك المحلي أو بالوالية أو المدعي العام للوالية. لمزيد من المعلومات 
 
 لمزيد من المعلومات عن حقوقك الفیدرالیة ، اتصل بـ: 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:Volunteer_Services@dpsk12.org
http://www.consumerfinance.gov/learnmore
http://www.consumerfinance.gov/learnmore
http://www.consumerfinance.gov/learnmore
http://www.consumerfinance.gov/learnmore


 

floor | Denver, CO | 80203 th1860 Lincoln St. 10 -Volunteer Services   
720.423.3002 � Volunteer_Services@dpsk12.org 

  لطرح األسئلة أو االستفسارات بشأن:
 

 يرجى االتصال ب: 

. أ. البنوك وجمعیات االدخار واالتحادات االئتمانیة التي يبلغ مجموع 1
  ملیارات دوالر والشركات التابعة لھا. 10أصولھا أكثر من 

 

  Bureau of Consumer Financial Protection أ.
1700 G Street NW 

Washington, DC 20552 

ب. يجب على الشركات الفرعیة الغیر التابعة للبنوك أو جمعیات 
 االدخار أو االتحادات االئتمانیة أن تدرج باإلضافة إلى مكتب:

  ب. لجنة التجارة الفیدرالیة:
Consumer Response Center - FCRA Washington, DC 20580 

)877 (382-4357 

  أعاله: 1إلى الغیر مدرج في البند  .2 
 

ا. البنوك الوطنیة وجمعیات االدخار الفیدرالیة والفروع الفیدرالیة 
  والوكاالت الفیدرالیة للبنوك األجنبیة

 

  Office of the Comptroller of the Currency, Customer Assistance Group أ.
1301 McKinney Street, Suite 3450, Houston, TX 77010-9050 

ب. البنوك األعضاء في الوالية ، وفروع ووكاالت البنوك األجنبیة 
(بخالف الفروع الفیدرالیة ، والوكاالت الفیدرالیة ، وفروع الوالية 

ك األجنبیة) ، وشركات اإلقراض التجارية التي تملكھا أو المؤمنة للبنو
 25تسیطر علیھا البنوك األجنبیة ، والمنظمات العاملة بموجب المادة 

  أ من قانون االحتیاطي الفیدرالي . 25أو 
 

 Federal Reserve Consumer Help Center ب.
PO Box 1200  

Minneapolis, MN 55480 

المؤمن علیھا ، وفروع البنوك األجنبیة  المؤمن . البنوك غیر األعضاء ج
  علیھا بالوالية، وجمعیات االدخار الحكومیة المؤمن علیھا.

 

 FDIC Consumer Response Center, 1100 Walnut Street, Box #11, Kansas City, MO 64106 ج.

  االتحادات االئتمانیة الفیدرالیة د.
 

 National Credit Union Administration Office of Consumer Protection (OCP) د.
Division of Consumer Compliance and Outreach (DCCO), 1775 Duke Street, Alexandria, VA 22314 

  شركات النقل الجوي .3
 

Asst. General Counsel for Aviation Enforcement & Proceedings, Aviation Consumer Protection Division 
Department of Transportation, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590 

 مكتب اإلجراءات ، ھیئة النقل البري ، وزارة النقل الدائنون الخاضعون لھیئة النقل البري .4
 
 
 395 E Street, SW, Washington, DC 20423 

  التعبئة وأحواض الطعام الدائنون الخاضعون لقانون .5
 

 أقرب مشرف مقر إلدارة التعبئة وأحواض الطعام بالمنطقة

 Associate Deputy Administrator for Capital Access, United States Small Business Administration شركات االستثمار التجاري الصغیرة .6
409 Third Street, SW, 8th Floor, Washington, DC 20416 

  الوسطاء والتجار .7
 

Securities and Exchange Commission, 100 F St NE, Washington, DC 20549 

بنوك األراضي الفیدرالیة وجمعیات بنك األراضي الفیدرالیة والبنوك  .8
 االئتمانیة الوسیطة الفیدرالیة وجمعیات االئتمان اإلنتاجي

Farm Credit Administration, 1501 Farm Credit Drive, McLean, VA 22102-5090 

تجار التجزئة وشركات التمويل وجمیع الدائنین اآلخرين غیر  .9
  المدرجین أعاله

 

  لجنة التجارة الفیدرالیة:أو للمنطقة التي يعمل فیھا الدائن  FTCالمكتب اإلقلیمي 
 Consumer Response Center – FCRA, Washington, DC 20580 (877) 382-4357 

 

 لدى المستھلكون الحق في الحصول على التجمید ألسباب أمنیة
 
 

لمعلومات في تقرير االئتمان الخاصة بك دون إذن لديك الحق في الحصول على "تجمید ألسباب أمنیة" على تقرير االئتمان الخاص بك ، والذي سیمنع وكالة إعداد تقرير عن المستھلك من نشر ا
 صريح منك.

 

mailto:Volunteer_Services@dpsk12.org


 

floor | Denver, CO | 80203 th1860 Lincoln St. 10 -Volunteer Services   
720.423.3002 � Volunteer_Services@dpsk12.org 

التجمید ألسباب أمنیة إلى منع اعتماد االئتمان والقروض والخدمات يھدف 
 باسمك دون موافقتك.

 
ئتمان ومع ذلك ، يجب أن تدرك أن استخدام التجمید ألسباب أمنیة للسیطرة على من يمكنه الوصول إلى المعلومات الشخصیة والمالیة في تقرير اال 

ة في الوقت المناسب على أي طلب أو تطبیق الحق تقدمه بشأن طلب جديد لقرض أو الئتمان أو لرھن الخاص بك قد يؤخر أو يتعارض أو يحظر الموافق
 أو أي حساب آخر يتضمن تمديد الرصید.

 
 كبديل للتجمید ألسباب أمنیة، يحق لك وضع تنبیه احتیال مبدئي أو ممتد على ملف االئتمان الخاص بك دون أي تكلفة. 
 
 ھو تنبیه لمدة عام يتم وضعه في ملف ائتمان المستھلك.تنبیه االحتیال المبدئي  
 
 د.عند مشاھدة تنبیه االحتیال على ملف ائتمان المستھلك ، يتعین على الشركة اتخاذ خطوات للتحقق من ھوية المستھلك قبل تقديم ائتمان جدي 
 
 سنوات. 7احتیال يدوم  إذا كنت ضحیة لسرقة الھوية ، فیحق لك استخدام تنبیه احتیال مطول ، وھو تنبیه 
 
ان ، الذي لديه حساب حالي يطلب معلومات بتقرير ال ينطبق التجمید ألسباب أمنیة على أي شخص أو كیان ، أو الشركات التابعة له ، أو وكاالت التجمیع التي تعمل نیابة عن الشخص أو الكی 

 االئتمان الخاص بك ألغراض مراجعة أو جمع الحساب.
 
 الحساب األنشطة المتعلقة بصیانة الحساب ، والرصد ، والزيادات في حد االئتمان ، وترقیات الحساب والتحسینات المدخلة.تتضمن مراجعة  
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