Kristine Griffor
Ndihmës administratore
Mësimdhënie në nivelin fillor
kgriffor@troy.k12.mi.us
Administration Building
4400 Livernois
Troy, Michigan 48098-4777
Të nderuar vullnetarë:

Richard M. Machesky, Ed.D.
Administrator i shkollave
248.823.4000
Faks: 248.823.4013

KY FORMULAR DUHET TË JETË I PLOTËSUAR
SI DHE NJË KOPJE E LICENCËS T’I
BASHKËNGJITET, NË TË KUNDËRT, NUK DO
TË PËRPUNOHET

Troy School District i vlerëson ata që dalin vullnetarë në klasat dhe shkollat tona. Ju ofroni mbështetje thelbësore e cila rrit
nivelin e nxënies dhe suksesin e nxënësve tanë, si dhe e vlerësojmë dëshirën tuaj për të ndarë kohën dhe talentet me studentët
tanë.
Nisma e sigurisë së shkollës, firmosur me ligj, u kërkon rretheve të kryejë kontrolle të precedentëve penalë për të gjithë
punonjësit. Troy School District gjithashtu kërkon kontrolle të së kaluarës të të gjithë vullnetarëve që drejtojnë automjetet në
udhëtimet në terren, si dhe të atyre që punojnë me nxënësit pa praninë dhe mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të mësuesit të klasës
ose të stafit të shkollimit në shtëpi TSD/ESR, (kjo përfshin prindër, gjyshër, teze/halla, daja/xhaxhallarë, anëtarë të familjes mbi
moshën 14 vjeç, stafin TSD/ESR dhe PESG që ndjekin një shkollë tjetër si prind, si dhe anëtarë të tjerë të komunitetit). Pasi të
konfirmoheni nga Departamenti ynë i Burimeve Njerëzore, do t'ju lejohet të dilni vullnetar në këtë kapacitet në çfarëdo niveli
(shkollë fillore, nëntëvjeçare ose të mesme) për një vit shkollor.
I gjithë informacioni që jepni trajtohet me konfidencialitet dhe përdoret vetëm për qëllimin e lartpërmendur. Për ta mbrojtur
këtë informacion, dorëzojeni këtë formular (duhet të jetë i plotësuar) direkt në zyrën e shkollës. Është e detyrueshme që të
rendisni TË GJITHA shkollat që ndjekin fëmijët tuaj. Gjithashtu kini parasysh se për vullnetarët nën moshën 18 vjeç nevojitet firma
e prindit. Në sistemin ICHAT kërkohen të gjitha fushat në formular. (Gjithashtu, duhet të bashkëngjisni një kopje të licencës
suaj, në të kundërt, nuk mund ta përpunojmë kërkesën.)
Nëse keni pyetje ose shqetësime, ju lutemi kontaktoni drejtorin e godinës suaj ose stafin e zyrës.
Me respekt,
Kristine Griffor
Ndihmës administratore-Mësimdhënie në nivelin fillor

Ju lutemi mos e grisni informacionin më
poshtë - paraqiteni faqen të plotë pasi ta plotësoni.

KONTROLL I TË SHKUARËS SË VULLNETARIT: “Si vullnetar i mundshëm i Troy School District, e kuptoj që shkolla e rrethit ka si procedurë
marrjen e informacionit të historikut të dënimeve penale si pjesë e procesit të tyre të shqyrtimit, duke përdorur informacionin e dhënë më
poshtë:”
JU LUTEMI PRINTONI TË GJITHË INFORMACIONIN (duhet të jetë i lexueshëm dhe i plotë)
Emri(at) i/e studentit:____________________________________________________________________________________________________
Godina ku ndjekin mësimin fëmijët e mi:
SHKOLLA fillore:_____________________SHKOLLA nëntëvjeçare: _____________________SHKOLLA e mesme: __________________

Emri i prindit/vullnetarit: ________________________________________________________________________________________________
(vetëm një emër për faqe)

Mbiemri

Emri

Emri i dytë

Mbiemri(at) i/e mëparshëm/të vajzërisë: _____________________________________ Datëlindja e vullnetarit: ________________________
Raca: (Qarkoni një nga vijueset: i bardhë, i zi, aziatik ose nga ishujt e Paqësorit, indian amerikan ose i lindur në Alaskë, ose të tjera)

 Mashkull  Femër

Numri gjatë orarit të punës: _____________________ Adresa e emailit: _______________________________________________________
A keni deklaruar pranim të, apo a jeni dënuar për një keqbërje/krim, ose a ekzistojnë akuza të pazgjidhura kundra jush për keqbërje/krim?

 PO  JO

Nëse PO, ju lutemi përshkruani natyrën e shkeljes(ve) bashkë me datat: _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Firma e studentit (nëse vullnetari është nën moshën 18 vjeç): ___________________________________________ Data: _______________
Firma e prindit:__________________________________________________________________________________ Data: _______________
*DUHET TË BASHKËNGJISNI NJË KOPJE TË LICENCËS SUAJ, NË TË KUNDËRT, NUK MUND TA PËRPUNOJMË KËRKESËN.

(Rishikimi i 2-të 16.9.2015)

