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இந்தப் படிவம் பூர்த்திெசய்யப்பட்டு ,
உrமத்தின் நகல் இைணக்கப்படேவண்டும் ,
இல்ைலெயனில் இது ெசயலாக்கப்படாது

248.823.4000

ஃேபக்ஸ்248 :.823.4013

அன்புள்ள தன்னார்வலர்கேள:

நமது வகுப்பைறகள் மற்றும் பள்ளிகளில் ெசயலாற்றும் தன்னார்வலர்களின் பணிகளுக்கு Troy School District
தைல வணங்குகிறது .எங்கள் மாணவர்களின் கற்றல் திறைன ேமம்படுத்தி அவர்கைள ெவற்றிெபறச்
ெசய்வதற்கான முக்கியமான ஆதரைவ வழங்குகிறீர்கள்ேமலும் எங்கள் மாணவர்களுடன் உங்கள் ேநரம் ,
.மற்றும் திறைமகைளப் பகிர்ந்துெகாள்ளும் உங்கள் ஆர்வத்ைதயும் பாராட்டுகிேறாம்

சட்டத் துைறயால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பள்ளிப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் படிமாவட்டங்கள் எல்லா ,
.பணியாளர்களின் கிரிமினல் வரலாறுகைளச் சரிபார்த்துப் ெபறுமாறு ேகாரப்பட்டுள்ளனர்ேநரடியாக
களத்தில் பணியாற்றும் தன்னார்வலர்களின் பின்னணிையச் சரிபார்ப்பைதroy School DistrictT -க்கும் ெசய்ய
ேவண்டியுள்ளது ;இது வகுப்பு ஆசிrயrன் ேநரடி ேமற்பார்ைவ மற்றும் அவர் இல்லாமல்
ீ
பள்ளிப் பணியாளர் இதில்) ,
மாணவர்களுடன் பணியாற்றுபவர்கள் அல்லதுTSD / ESRவட்டுப்
ெபற்ேறார்கள் 14 ,உறவினர்கள் ,பாட்டி ,தாத்தா ,வயதுக்கு ேமற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் ,ேவெறாரு
பள்ளியில் ெபற்ேறாராக இருக்கும்TSD / ESRமற்றும் PESG பணியாளர் மற்றும் ேவெறாரு சமூகத்தில்
உறுப்பினராக இருக்கும் தன்னார்வலர்கள் ஆகிேயாரும் அடங்குவர் .ஆகிேயாருக்கும் ெபாருந்தும் (எங்கள்
மனிதவளத் துைறயால் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்ஒரு பள்ளி ஆண்டு முழுைமக்கும் இந்தத் திறனில் எந்த ,
தன்னார்வலராகப் பணியாற்ற (நடுநிைல அல்லது உயர்நிைலப் பள்ளி ,ஆரம்பப் பள்ளி) வகுப்புக்கும்
அனுமதிக்கப்படுவர்கள்
ீ
.

நீ ங்கள் வழங்கும் எல்லா தகவல்களும் இரகசியமாக ைவக்கப்படுவதுடன்ேமற்கூறிய ,
.காரணத்திற்காக மட்டுேம பயன்படுத்தப்படும் இந்தத் தகவலின் பாதுகாப்புக்காக இந்தப் படிவத்ைத ,
)பூர்த்திெசய்த நிைலயில் (பள்ளி அலுவலகத்தில் ேநரடியாக ஒப்பைடக்கவும் .உங்கள் குழந்ைத (கள்)
.படிக்கும் எல்லா பள்ளிகைளயும் பட்டியலிடுவது அவசியமானதாகும் 18வயதுக்குட்பட்ட
தன்னார்வலர்களுக்கு ெபற்ேறாரின் ைகெயாப்பம் இன்றியைமயாததாகும் ICHAT .அைமப்புக்கு படிவத்தில்

உள்ள எல்லா புலங்களும் பூர்த்திெசய்யப்பட ேவண்டும்) .ேமலும் ,உங்கள் உrமத்தின் நகலும்
இைணக்கப்பட ேவண்டும் இல்ைலெயனில் ,எங்களால் இைதச் ெசயலாக்க முடியாது(.

ஏதாவது ேகள்விகள் அல்லது சந்ேதகங்கள் இருந்தால் உங்கள் ,பள்ளி முதல்வர் அல்லது அலுவலக
ஊழியர்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.
உண்ைமயுள்ள,

கீ ேழயுள்ள தகவல்கைள கிழித்து அகற்ற
ேவண்டாம் பூர்த்திெசய்த முழுப் பக்கத்ைதயும்
.வழங்கவும்

Kristine Griffor

உதவிக் கண்காணிப்பாளர்ெதாடக்க வழிமுைற

–

தன்னார்வலர் பின்னணி ேசாதைன Troy School District“ :இன் வருங்காலத் தன்னார்வலராக ,நான் கீ ேழ வழங்கிய தகவல்கைளப் பயன்படுத்தி ,
பணிக்கு ேதர்வுெசய்யும் பணியின் ஒரு பகுதியாக கிrமினல் குற்ற வரலாற்றுத் தகவைலப் ெபறுவது பள்ளி மாவட்டத்தின் நைடமுைற
என்பைதப் புrந்துெகாண்ேடன்:”
எல்லா தகவைலயும் அச்சிடவும் )ெதளிவாகவும் முழுைமயாகவும் இருக்க ேவண்டும்(
மாணவrன் ெபயர்)கள்________________________________________________________________________________________________________________________________________:(

எனது குழுந்ைத)கள் (படிக்கும் பள்ளி:
ஆரம்பப் பள்ளி_________________________: நடுநிைலப் பள்ளி_________________________ :உயர்நிைலப் பள்ளி_________________________ :
ெபற்ேறார்/தன்னார்வலர் ெபயர்___________________________________________________________________________________ :___________________________________________
)ஒரு தாளிற்கு ஒரு ெபயர் மட்டுேம(

கைடசி

முதல்

நடு

முந்ைதய/முதலில் ைவத்த கைடசிப் ெபயர்)கள் :( _________________________________________ தன்னார்வலrன் பிறந்த ேததி : _____________________________
இனம்) :பின்வரும் ஒன்ைற வட்டமிடவும் :ெவள்ைளயர் ,கருப்பு இனத்தவர் ,\ஆசியர் அல்லது பசிபிக் தீவினர் ,அெமரிக்க இந்தியர்கள் அல்லது அலாஸ்கா பூர்வகத்தினர்
ீ
அல்லது பிறர்
(( ஆண்
 ெபண்
பகல்ேநர எண் : ___________________________________________ மின்னஞ்சல் முகவr : ___________________________________________________________________________
நீ ங்கள் ஏதாவது சிறு தவறு/குற்றங்கள் ெசய்து அல்லது குற்றத்திற்கான/குற்றங்களின் தண்டைன தற்ேபாது உங்களுக்கு எதிராக
நிலுைவயில் உள்ளதா?
 ஆம்

 இல்ைல

ஆம் எனில் ,ேததிகளுடன் குற்றத்தின்)களின் (தன்ைமைய விவrக்கவும் : ______________________________________________________

மாணவrன் ைகெயாப்பம் )தன்னார்வலர் 18 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருந்தால்____________________________________

ேததி : __________________________

ெபற்ேறார் ைகெயாப்பம் : ____________________________________________________________________________________________________ ேததி : __________________________
*உrமத்தின் நகல் இைணக்கப்பட ேவண்டும் ,இல்ைலெயனில் இந்தக் ேகாrக்ைகையச் ெசயலாக்கமாட்ேடாம்.

(2வது திருத்தம்9 /16/15)

