
ዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች 
የበጎ ፈቃደኞች ማመልከቻ 

የአያት ስም፦ መጠሪያ ስም፦ 
የአባት ስም 
መጀመሪያ ፊደል 
(M.I.)፦ 

ቀን፦ 

የመኖሪያ አድራሻ (ጎዳና)፦  አፓርትመንት/ዩኒት ቁጥር፦ 

ከተማ፦ ስቴት፦ ዚፕ፦ 

ዋና ስልክ ቁጥር፦ የኢሜል አድራሻ፦ 

በምን መንገድ እንድናገኝዎት ይመርጣሉ?  በስልክ  በአጭር የጽሑፍ መልክት                በኢሜል 

የመረጃዎ ምንጭ፦    

ምርጫዎ የሆኑትን 
መስኮች ሁሉ 
ይምረጡ፦ 

 
 የመምህር 
ረዳት 

 የውጭ ቋንቋ 
ማስጠናት (ቱቶሪግ) ንባብ ሂሳብ ቤተ መጽሐፍ  የቢሮ ሥራዎች 

   ሌላ (ይግለጹ)፦ 

የክፍል ደረጃ ምርጫዎን ይምረጡ።  ከኬጂ-2ኛ ከ3ኛ-6ኛ መካከለኛ ደረጃ  ሁለተኛ ደረጃ 

የበጎ-ፈቃድ አገልግሎት ለመስጠት የሚችሉበትን ቀን እና ሰዓት 
እባክዎ ያሳውቁ፦ 

 ጠዋት ከሰዓት በኋላ 

ሰኞ   
ማክሰኞ   
ረቡዕ   
ሐሙስ   
አርብ   

 የበጎ-ፈቃድ አገልግሎት ሥራ አለብኝ። የተመደቡበት ት/ቤት እና/ወይም የፕሮግራም አስተባባሪ፦ 

 እባክዎ ያግኙኝ - የበጎ-ፈቃድ አገልግሎት ሥራ ምደባ እፈልጋለሁ። መመደብ የምፈልግበት(ባቸው) ት/ቤት(ቶች) ወይም አካባቢ፦ 
የበጎ-ፈቃደኝነት ምስጥራዊነት ስምምነት/መቀበያ 

በጎ-ፈቃደኞች፣ ተለማማጆች፣ ወይም ማንኛውም ለዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች አገልግሎቶችን ለመስጠት የተፈቀደለት ሌላ ግለሰብ በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ሥራ ላይ 
በሚሆኑበትም ጊዜ ሆነ ከዚያ በኋላ ሁሉንም የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ሠራተኞች እና ተማሪዎች ማኅደረን/መዝገብን እንዲሁም ሌሎች ንብረቶችን እና ምስጢራዊ መረጃዎችን 
በምስጢር መያዝ አለባቸው። እንደነዚህ ዓይነት ምስጢራዊ መረጃዎቹንም ለዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች አገልግሎት ውጭ ራሱን/ራሷን ወይም ሌላ አካልን፣ ንግድ ድርጅትን 
ወይም ሰውን ለመጥቀም ሊገለገልበት/ልትገለገልበት አይችልም/አትችልም። 

በዚህም መሠረት፣ የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ወይም የሠራተኞቹ እና የተማሪዎቹ የሆነ ንብረት እና ምስጢራዊ መረጃን ይህም የሠራተኞች የቅጥር ማህደር ፋይሎችን ወይም 
የተማሪ ውጤት መዝገቦችን እንደሚያካትት ግን በነዚህ ብቻም እንደማይወሰን በሚስጥር እንደምጠብቅ ተስማምቼ ተቀብያለሁ። በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ውስጥ 
በማገለግልባቸው ጊዜዎችም ሆነ ከዚያ በኋላ ምስጢራዊ መረጃን በየትኛውም ጊዜ ቢሆን ላልወስድ ወይም ያለአግባብ ላልጠቀም ተስማምቼአለሁ። 

በተጨማሪም የበጎ-ፈቃድ አገልግሎቶቼን ከመተግበር ሂደት ጋር የተያያዙ በሥራ ላይ ያሉ የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶችን ፖሊሲዎች ለማክበር እና ለመቀበል ተስማምቻለሁ። 

በተጨማሪም በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ጥያቄ ወይም እኔ የምሰጣቸው አገልግሎቶች በሚያበቁ ጊዜ  ሁሉንም ሠነዶች፣ ዲስኮች ወይም ሌሎች የኮምፒውተር ሚዲያዊችን 
ወይም  እኔ የተረከብኳቸው ወይም የምቆጣጠራቸው የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ወይም የሠራተኞቹ ወይም የተማሪዎቹ የሆኑ ሀሳቦችን፣ ሂደቶችን፣ ጽንሰ-ሀሳቦችን ወይም 
ሌሎች ንብረቶችን ወይም ምስጥራዊ መረጃዎችን የያዙ ሌሎች ቁሶችን ጨምሮ ሁሉንም የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ንብረት ወዲያውኑ ለመመለስ አውቄ ተስማምቻለሁ። 

ቀን ፊርማ 

ቀን የDPS ምስክር 

To Be Completed By School Official 

Interviewed by: School/Organization: 

Approved: (Principal or Designee) Teacher: Date: 

RETURN TO: 
Office of Volunteer Services 

1617 S. Acoma St. / Denver, CO 80223 
720.423.1817 ♦ FAX – 720.423-1502 ♦ Volunteer_Services@dpsk12.org 



 
የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች - የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች 

የወንጀለኝነት ታሪክ መጠይቅ/የኋላ ዳራ /BACKGROUND/ ማረጋገጫ 
 
 
እባክዎ በጥንቃቄ ያንብቡት! 
በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች እና በቤተሰቦቻችን እንዲሁም በማኅበረሰባችን መካከል ቀጣይ ትብብርን የማበረታታት ጥረት ውስጥ የDPS ቦርድ በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች የበጎ 
ፈቃድ አገልግሎት ለመስጠትን ያበረታታል። ስለዚህ ይህን ቅጽ መሙላት የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች በእያንዳንዱ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት አመልካች ላይ የተሟላ የወንጀል ኋላ 
ታሪክ ማጣራት ለማካሄድ ፈቃድ ይሰጠዋል። ይህም ሌሎች የፌደራል/የስቴት የሕግ አስከባሪ ኤጀንሲዎችን እና የኮሎራዶ የትምህርት ዲፓርትመንትን ምክርን መጠየቅን 
ሊያካትት ይችላል። የማጣራት ምርመራውን ተከትሎ የተሟላ የእጣት አሻራ፣ ሕግ በሚፈቅደው መሠረት፣ እንዲያቀርቡ ወይም ስለማጣራት ምርመራው ተጨማሪ መረጃ 
እንዲሰጡ በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች የደህንነት እና የፀጥታ ዲፓርትመንት ተደውሎልዎት ቀጠሮ ያመቻቻሉ። 
 
ማስታወሻ፦ የወንጀለኝነት ታሪክ መኖር የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ከመስጠት በራሱ (አውቶማቲካሊ) አያሳግድም። አንድ አመልካች ከዚህ ብታች በሚያቀርበው ማመልከቻ 
ውስጥ የሐሰት ወይም አሳሳች መረጃ ቢያካትት፣ ወይም ተፈላጊ መረጃዎችን ሳያካትት ቢቀር፣ ለበጎ አገልግሎት ከመታጨት ውድቅ ሊሆን ይችላል። ተቀባይነት ካገኘ በኋላ 
እንደነዚህ ዓይነት ነገሮች ቢከሰቱ ከአገልግሎቱ እንዲወጣ ወይም በህግ እንዲጠየቅ የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ይህን ማመልከቻ እና የምርመራ ውጤቱን ለዲስትሪክቱ አቃቢ 
ሕግ እንዲያስገባ ይደረጋል። ከዚህ በታች ላለው ማረጋገጫ አገልግሎት "በወንጀል መጠየቅ" ማለት በዳኞች ወይም በፍርድ ቤት ማንኛውም ዓይነት ቅጣት የ"አቤቱታ" 
ጥያቄ/nolo contendere፣ የ"ገደብ" ወይም የ"ይደር" ፍርድ፣ የዋስትና ገንዘብ፣ ቦንድ ወይም ሌላ ማስተማመኛ ገቢ መደረግ ሊሆን ይችላል። "ቀላል ወንጀል" ማንኛውም ከእፅ 
ወይም ከአልኮል ጋር የተገናኘ ቀላል የማሽከርከር ሕግ ጥሰትን ያካትታል፣ ነገር ግን ሌላ ዓይነት የትራፊክ ሕግ ጥሰትን ወይም የትራፊክ ሕግ መተላለፍን አያካትትም። 
 
 
እባክዎ ሙሉ በሙሉ ይሙሉት። በሚነበብ እጅጽሑፍ በጥንቃቄ ይጻፉ። 
 
የሚያመለክቱበት ት/ቤት ወይም ፕሮግራም   
የአያት ስም     መጠሪያ ስም    የአባት ስም    
የትውልድ ቀን እና ዘመን / /  የመንጃ ፈቃድ # / ሌላ የፎቶ አይ.ዲ1   
የስልክ ቁጥር/ሮች፦ ዋና     ሁለተኛ   
 
እባክዎ አንዱን ይምረጡ፦ 

 አይ፣ ከባድ ወይም ቀላል በወንጀል የሚያስቀጣ ጥፋት ፈጽሜ እና በሕግ አስከባሪ ተይዤ አላውቅም፤ 

 አዎ፣ የሚከተሉትን ከባድ ወይም ቀላል ወንጀል(ሎች) ፈጽሜ በሕግ አስከባሪ ተይዤ አውቃለሁ። ሁሉንም ይዘርዝሩ፦ 

ቀን ከተማ/ካውንቲ/ስቴት ቅጣት(ቶች) 
   

   

   

   

   

ካስፈለገ ተጨማሪ ቅጣቶችን በሌላ ወረቀት ላይ ይዘርዝሩ። 
 
እባክዎ አንዱን ይምረጡ፦ 

 አይ፣ ልጆችን በሚያካትት የሕገ-ወጥ ሥነ-ምግባር ውንጀላ ምክንያት ከሥራ ወይም ከበጎ ፈቃድ አገልግሎት ምደባ ተባርሬ ወይም በገንዛ ፈቃዴ ለቅቄ 
አላውቅም። 

 አዎ፣ ልጆችን በሚያካትት የሕገ-ወጥ ሥነ-ምግባር ውንጀላ ምክንያት ከሥራ ወይም ከበጎ ፈቃድ አገልግሎት ምደባ ተባርሬ ወይም በገንዛ ፈቃዴ ለቅቄ 
አላውቅም። እባክዎ ያብራሩት፦ 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
በእምነት ክህደት ሕግ /penalty of perjury/ መሠረት፣ ከዚህ በላይ የሰጠሁት መረጃ በሙሉ እስከማውቀው ድረስ እውነት እና ትክክል መሆኑን አረጋግጣለሁ። 

የበጎ ፈቃድ አመልካች ፊርማ፦    ቀን፦   

በእምነት ክህደት ሕግ /penalty of perjury/ መሠረት፣ ትክክል የሆነ በመንግስታዊ ኤጀንሲ የተሰጠ አይ ዲ ወይም መንግስታዊ ባልሆነ ድርጀት የተሰጠ እና በUSA ወይም 
በሌላ ሀገር መንግስታዊ ኤጀንሲ በተሰጠ ማለትም በልደት የምስክር ወረቀት የተደገፈ አይ ዲ ከላይ ስሙ በተጠቀሰው ግለሰብ ስም ማዬቴን እና ከላይ ስሙ የተጠቀሰው በጎ 
ፈቃደኛ ይህን ማመልከቻ ሲፈርም ማዬቴን አረጋግጣለሁ። 

የDPS ምስክር ፊርማ፦   ቀን፦   

 
 
1ማንኛውንም ዓይነት አሳማኝ፣ ትክክል የሆነ መለያን /identification/ ጉዳይ በጉዳይ መርምሮ የመቀበል ወይም አለመቀበል የዲስትሪክቱ ስልጣን ነው። የፎቶ አይ ዲ መንጃ ፈቃድን ወይም  
ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ውጭ የሆኑ ሀገሮች መታወቂያ ካርዶችን ሊያካትት ይችላል። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አይ ዲ ከUSA ወይም ከሌላ ሀገር መንግስታዊ ኤጀንሲ በተሰጠ 
መለያ፣ ለምሳሌ በልደት ምስክር ወረቀት፣  መደገፍ ይኖርበታል። 

C.R.S. 24-10-103 (4)(a) (የኮሎራዶ መንግስታዊ ያለመከሰስ-መብት /Immunity/ አዋጅ) ተከለሰ፦ 8/2016 

የDPS የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች ጽ/ቤት 
1617 S. Acoma Denver CO 80223 
720-423-1817 ፋክስ– 720-423-1502 

Volunteer_Services@dpsk12.org 

mailto:Volunteer_Services@dpsk12.org

