
 مدارس دنفر العامة
 طلب تطوع

أول حرف من االسم  االسم األول: اسم العائلة:
التاریخ: األوسط

 عنوان الوحدة/الشقة: عنوان الشارع:

 الرمز البریدي: الوالیة: المدینة:

 عنوان البرید اإللكتروني: الھاتف األساسي:

 رید اإللكترونيالب سائل النصیةالر الھاتف  كیف ترید منا االتصال بك؟

 مصدر اإلحالة

ُیرجى تحدید جمیع
 المجاالت التي تھمك:

  مدرس مساعد
  دروس

خصوصیة في اللغة 
 األجنبیة

 القراءة الریاضیات  المكتبة األعمال الكتابیة

 :(ُیرجى التوضیح) أخرى

 الصف الثانوي متوسطالصف ال 3-6 2-الروضة حدد ما تفضلھ في مستوى الصف الدراسي

ُیرجى تحدید عدد األیام واألطر الزمنیة التي قد تكون متاًحا فیھا 
 للتطوع:

 بعد الظھیرة الصباح
   االثنین
   الثالثاء
   األربعاء
   الخمیس
   الجمعة

 .قام منسق البرنامج/المدرسة بتعییني في: لدي مھمة تطوع بالفعل

 التصال بي، فأنا أحتاج إلى مھمة تطوع. المدرسة (المدارس) أو المنطقة التي أرید التطوع فیھا:ُیرجى ا
 اتفاقیة/إقرار سریة التطوع

یجب الحفاظ على سریة جمیع موظفي  ن، أو أي فرد مخول بتقدیم خدمات إلى مدارس دنفر العامة،ون الداخلیون، أو المتدربوفي وقت التعامل مع مدارس دنفر العامة وما یلي ذلك، وكذلك المتطوع
 لحة جھة أو عمل أو شخص غیر مدارس دنفر العامة.مدارس دنفر العامة وسجالت الطالب والممتلكات األخرى والمعلومات السریة، وال یجوز استخدام أي من ھذه المعلومات لمصلحة ذاتیة أو لمص

تلكات والمعلومات السریة الخاصة بمدارس دنفر العامة أو موظفیھا والطالب، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، ملفات الموظفین أنني سأحافظ على سریة جمیع الممبوبناًء علیھ أوافق وأقر 
 ستخدامھا في أي وقت.بإساءة اأو سجالت الطالب، وذلك أثناء تقدیمي لخدمة إلى مدارس دنفر العامة وبعد إنھاء ھذه الخدمة، وأنني لن أحصل على معلومات سریة أو أقوم 

 وأقر وأوافق أیًضا على االلتزام بجمیع السیاسات المعمول بھا في مدارس دنفر العامة فیما یتعلق بتقدیم خدماتي التطوعیة.

ا، خصوًصا جمیع المستندات أو األقراص أو أي وسائط وأقر وأوافق أیًضا على أنھ بموجب طلب مدارس دنفر العامة أو إنھائھا لخدماتي، سأعید على الفور لمدارس دنفر العامة جمیع ممتلكاتھ
 العامة أو موظفیھا أو طالبھا.كمبیوتر أو أي مواد في حوزتي أو تحت تصرفي تتضمن أفكاًرا أو عملیات أو مفاھیم أو أي ممتلكات أخرى أو معلومات سریة تخص مدارس دنفر 

 التوقیع التاریخ

 شاھد مدارس دنفر العامة التاریخ

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 



 خدمات التطوع -مدارس دنفر العامة 
 طلب سجل جنائي/فحص الخلفیة الجنائیة

 ُیرجى القراءة بعنایة
ة. إن إكمال ھذه االستمارة ُیعد في سیاق تشجیع التعاون المستمر بین مدارس دنفر العامة واألسر والمجتمع، یشجع مجلس مدارس دنفر العامة التطوع داخل مدارس دنفر العام

والیة، ووزارة رالیة أو التابعة للمدارس دنفر العامة إلجراء تحقیق كامل حول الخلفیة الجنائیة لكل طالب تطوع، وقد یتضمن ذلك استشارة جھات إنفاذ القانون األخرى الفیدتخویالً ل
 یق، قد یتصل بك ممثلو قسم السالمة واألمان بمدارس دنفر العامة، وذلك للترتیب لتقدیم مجموعة كاملة من بصمات األصابع، بالشكل المخولوبانتھاء ھذا التحق .التعلیم بكولورادو

 بھ قانوًنا، أو لتوفیر معلومات إضافیة حول التحقیق.

لب التطوع أدناه معلومات خاطئة أو مضللة أو أخفق في اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة، مالحظة: إن اإلدانة الجنائیة لیست عائًقا تلقائًیا في طریق التطوع. إذا كتب مقدم ط
ر العامة إلى تقدیم ھذا الطلب فقد یحرمھ ذلك من أھلیتھ لدراسة تطوعھ، وقد ینتج عن ذلك طرده من التطوع في حالة اكتشاف ذلك في وقت الحق، أو قد یدفع ذلك مدارس دنف

ألغراض الشھادة أدناه، ُیقصد بكلمة "إدانة" أیة أدانة أصدرتھا ھیئة محلفین أو قاٍض، أو أي سداد  مدعي العام بالمنطقة إلجراء محاكمة جنائیة محتملة.ونتائج التحقیق إلى ال
ن "الجنح" أي جنح ترتبط بالقیادة تحت تأثیر لكفالة، أو دفاع "ال نزاع"، أو فرض عقوبة "مؤجلة" أو "مع وقف التنفیذ"، أو مصادرة أیة كفالة أو وثیقة أو سند مالي. تتضم

 المخدرات أو الكحولیات، لكنھا ال تتضمن أي جنح مرور أو مخالفة مرور.

 ُیرجى تعبئة االستمارة بالكامل. ُیرجى طباعة االستمارة بوضوح وبشكل مقروء.

 التقدیم في المدرسة/البرنامج 
 االسم األوسط االسم األول اسم العائلة

 1/ ھویة أخرى مزودة بصورة رقم رخصة القیادة / /  خ المیالدتاری
 ثانوي ابتدائيرقم (أرقام) الھاتف: 

 ُیرجى تحدید مربع واحد:
 .ال، لم تسبق إدانتي بارتكاب أي جنایة أو جنحة 

  دانتي بارتكاب الجنایة (الجنایات) أو الجنحة (الجنح) التالیة. اكتب الجمیع:إنعم، لقد سبقت 

 التھمة (التھم) المدینة/المقاطعة/الوالیة لتاریخا
 

 

 

 

 

 .األمر لزم إذا منفصلة ورقة في اإلضافیة التھم كتابة یُرجى

 ُیرجى تحدید مربع واحد:
 لم یسبق لي أن تم طردي أو استقلت من وظیفة أو مھمة تطوعیة بعد اتھامي بسلوك غیر قانوني یتضمن طفالً.ال ، 
 یرجى التوضیح: ، سبق أن تم طردي أو استقلت من وظیفة أو مھمة تطوعیة بعد اتھامي بسلوك غیر قانوني یتضمن طفالً.منع 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 بموجب عقوبة شھادة الزور، أشھد بموجبھ أن جمیع المعلومات السابقة صحیحة وصادقة على حد علمي.

التاریخ:  توقیع مقدم طلب التطوع: 

یات الزور، أشھد بموجبھ أني قد قدمت بطاقة ھویة حكومیة ساریة أو بطاقة ھویة غیر حكومیة مصحوبة بنموذج ھویة صادر من جھة حكومیة من الوالبموجب عقوبة شھادة 
 المتحدة أو دولة أخرى، مثل شھادة میالد للمتطوع سابق الذكر، وأشھد أني قد رأیت المتطوع سابق الذكر وھو یوقع ھذا الطلب.

التاریخ: مدارس دنفر العامة توقیع شاھد 

 أو القیادة رخصة بصورة المزودة الھویة بطاقات تتضمن قد وفق تقدیر المنطقة، تتم مراجعة وقبول أو رفض أي إثبات ھویة معقولة ساریة على أساس كل حالة على حدة. 1
 أخرى دول أو األمریكیة المتحدة بالوالیات حكومیة جھة من صادرة ھویة إثبات نموذج الحكومیة غیر الھویة اقةبط یصاحب أن یجب. األمریكیة المتحدة الوالیات غیر دول من صادرة ھویة بطاقات
 .المیالد شھادة مثل

C.R.S. 24-10-103 (4)(a) (قانون الحصانة الحكومیة في كولورادو )  8/2016تمت المراجعة في 

مكتب خدمات التطوع بمدارس دنفر العامة 
1617 S. Acoma Denver CO 80223

اكس 720-423-1817 ف 1502-423-720 – ال
Volunteer_Services@dpsk12.org
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