PASHTO

د ورزش څانګه

د  2023-2022د منځني ښوونځې ورزشې ګډون د ثبت او راجستر کیدو چک لیسټ
مخکې له دي نه چي ستاسو زده کوونکۍ ګډون پیل کړي الندې موارد باید بشپړ شي.
زده کوونکې نوم ___________________________ :ټولګۍ__________________ :
ښوونځۍ ______________________ :ورزش__________________ :






د ورزش لپاره اوسنۍ فزیکې ازموینه
▪ فزیکې ازموینه پدې نیټې بشپړ شوه :نېټه __________________

د ورزشي ګډون لپاره د منځني ښوونځې لخوا اجازه

د بیړنۍ حالت د معلوماتو کارت
▪ دا کارت باید د والدین یا سرپرست لخوا بشپړ شي

د یونیفورم موافقه/قرارداد
▪ زه پدې سره موافق یم چې زما ماشوم ته د ورکړل شوي یونیفورم بشپړ مسؤلیت ومنم .که کوم
تجهیزات یا د یونیفورم برخې ورکې یا زیانمن شي (پرته لدې چي زاړه شوي وي) ،زه موافق یم
چې د بدلولو لپاره پیسې ورکړم .زه ال هم خبر یم چې که زما د زده کونکي یونیفورم د فصل پاي
ته د رسیدو څخه وروسته په دوه اونیو کې ښوونځي ته تسلیم نشې ،د اډمز  12پنځه ستوري
ښوونځي ( )Adams 12 Five Star Schoolsبه زما څخه د هغه په بدل کې پیسې واخلې.

د والدینو/سرپرست السلیک _________________________________________ نیټه______________ :
مهرباني وکړئ د باسکیټبال یونیفورم لپاره په راتلونکي مخ کې د اندازې معلومات وګورئ .که ستاسو د نوم لیکنې کڅوړه د
چهارشنبه 14 ،سپټمبر پورې موږ ته تسلیم شي موږ ممکن وکولی شو د دې راتلونکي فصل لپاره ستاسو د یونیفورم اندازه تضمین
کړو .که موږ ستاسو د نوم لیکنې کڅوړه د چهارشنبه 14 ،سپټمبر پورې ترالسه نکړو موږ د دې راتلونکي فصل لپاره ستاسو د
یونیفورم اندازه ممکن تضمین نکړو.
*یاددښت  -د ځوانانو سایزونه معموالً کوچنې وي .نو کله چې د یونیفورم د سایز غوښتنه کوئ په مهربانې سره دغه ټکې ته پام
وساتئ*.
د جرسې سایز__________________ :

د نیکر سایز__________________ :

 د ﻣﻨځﻨۍ ښﻮوﻧځﯥ ورزﺷﻲ ګډون ﻟﭙﺎره اﺟﺎزه2022-2023 د

Athletic Department

Authorization for Middle School Athletic Participation 9/2022

د  2023-2022د منځنۍ ښوونځې ورزشي ګډون لپاره اجازه
د ورزش څانګه ()Athletic Department
د زده کوونکې نوم

د زیږیدو نیټه

ورزش

آدرس

ټیلیفون

ښوونځۍ

والدین/سرپرست نوم

بریښنالیک

ټولګۍ:

6

7

8

پخوانۍ ښوونځۍ
د بیمې څخه انصراف /طبې درملنې لپاره اجازه

دا بیانیه زما زوی/لور/ماشوم/بخش/زده کوونکۍ ته (له دې وروسته د "ګډون کونکي" په توګه یادیږې) ګډون کوونکی د ښونځیو تر منځ ورزشي فعالیتونو
کې برخه اخلي ("ایتلیټکس") حادثې/ټپي کیدو یا کومې ناروغۍ یا انتان په صورت کې ولسوالي د مالي مسؤلیت څخه خالصوي ،په شمول د COVID-19
خو پدې سره نه محدودیږي .زه په بشپړ ډول پوهیږم اډمز  12پنځه ستوري ښوونځي ( )Adams 12 Five Star Schoolsښوونځي په ورزش کې د
ګډون لپاره د حادثې یا روغتیا بیمې پوښښ نه وړاندې کوي او دا چې د حادثې بیمه زما لپاره د ولسوالۍ لخوا چمتو شوې ترڅو د بهرني چمتو کونکي له
الرې پیرود وکړم .زه ال هم پوهیږم چې دا زما مسؤلیت دی ترڅو د ګډون کونکي لپاره د روغتیا/حادثې بیمې پوښښ چمتو کړم( .په مهربانۍ سره ټول هغه

موارد چک کړۍ چې پلې کیږي).

 زه پدې توګه تصدیق کوم چې برخه اخیستونکی د روغتیا بیمې پوښښ لري( .که چیرې ګډون کوونکی د روغتیا بیمه نلري ،تاسو باید وروستۍ بکس
چک کړئ).
 زه پدې توګه تصدیق کوم چې زه د ورزش په برنامه کې د ګډون پرمهال د هر ډول ټپي کیدو یا حادثې له امله رامینځته شوي لګښتونو بشپړ او پوره
مالي مسؤلیت په غاړه اخلم.
 د بیړني حالت په صورت کې چې طبي پاملرنې ته اړتیا وي ،زه پدې توګه ډاکټر یا د روغتون پرسونل ته اجازه ورکوم چې ګډون کونکي ته رسیدګې
وکړي .زما سره اړیکه نیولو لپاره باید ټولې هڅې وشي ترڅو زما ځانګړي اجازه ترالسه شي مخکې له دې چې درملنه یا روغتون کې بستر شم.
لوبې ته د بیرته راستنیدو اعتراف پروتوکول

 دلته دا منم چې ولسوالي الزم ګنې هر هغه ګډونوال چې د ټپي کیدو څخه بیرته راستنیږي په کوم کې چې برخه اخیستونکي د هیڅ وخت لپاره برخه نه
وه اخیستې (د بیلګې په توګه ،د سر صدمه ،د  ACLبیارغونه او نور) باید د یوه داسې شخص لخوا ابرا ورکړل شي چې الندې القاب لريMD, DO, :
“( PA, LNPد روغتیا پاملرنې وړ مسلکي شخص) .زه پدې هم پوهیږم چې د روغتیا پاملرنې وړ مسلکي کس چې ورزش ته د برخه اخیستونکي بیرته
راستنیدو ف ورم السلیک کوي باید د برخه اخیستونکي نږدې خپلوان نه وي" .نږدې خپلوان" یعنې د ګډون کونکي مور او پالر/سرپرست ،وروڼه ،نیکه ،یا
ترور/کاکا .زه پدې هم پوهیږم او منم چې ورزش ته بیرته ستنیدل باید یواز ې د روغتیا پاملرنې وړ مسلکي کس لخوا چمتو شي څوک چې د ګډون کونکي
د روغتیا د غوره ګټو پراساس پریکړه کوي او څوک چې ورزش ته د برخه اخیستونکي بیرته راستنیدو په اړه د ګټو د ټکر موضوع ورته راجع نشې.
د ورزشي ګډون لپاره د روغتیا پاملرنې وړ مسلکي کس لخوا بیانیه
هیڅ زده کونکی باید په رسمی تمرینونو کې برخه وانخلی یا په ورزش کې د زده کونکي د ښوونځي استازیتوب ونکړي تر هغه چې د اصلي یا ورزشي
رییس سره په فایل کې بیان شتون ولري کوم چې د زده کونکي والدین یا قانوني سرپرست لخوا السلیک شوی وي او په متحده ایاالتو کې د ورزش فزیکي
فعالیت ترسره کولو لپاره جواز لرونکي تمرین کونکي تصدیق کوي چې )a( :زده کونکي په تیرو  365تقویمې ورځو کې کافي فزیکي ازموینه تیره کړې؛
( ) bدا چې د ازموینې جواز لرونکي متخصص په نظر ،زده کونکی په فزیکي توګه د منځني ښوونځي په ورزش کې د ګډون لپاره مناسب دی؛ او ( )cدا
چې زده کوونکی د ګډون لپاره د زده کونکي د والدین یا قانوني سرپرست لخوا رضایت ورکړل شوی .د جواز لرونکي طبي متخصصین چې دا معیارونه
پوره کوي د  ،DOs ،MDsنرسان ،د معالج معاونین او د کروپراکتیک (مساج او ستون فقرات د جوړولو) ډاکټران شامل دي چې د ښوونځي لپاره فزیکي
تصدیق شوي (.)DC، Spc.
 زه په دې توګه دا منم چې د جواز لرونکي طبي متخصص چې فزیکې ازموینه السلیک کوي ممکن د برخه اخیستونکي "نږدې خپلوان" وي ،لکه
څنګه چې "نږدې خپلوان" پورته تعریف شو ،تر هغه پورې چې ګډون کوونکي پدې وروستیو کې داسې ټپې شوی وي چې ګډون کوونکۍ الهم ورزش ته
بیرته ستنیدو ابرا ته اړتیا لري.
 د جواز لرونکي طبي متخصص څخه په تیر کال کې د فزیکي ازموینې اسناد کوم چې پورته بیان شوي معیارونه پوره کوي مل دي.

د مور او پالر  /سرپرست السلیک

نیټه

د منځني ښوونځي د ورزشکارانو د ګډون لپاره اجازه 2022/7

د  2023-2022د منځنۍ ښوونځې ورزشي ګډون لپاره اجازه
د ورزش څانګه ()Athletic Department
والدینو/سرپرستانو او زده کونکو ته د خپریدو سره خبرداری
په طبیعې لحاظ ،سیالې لرونکې ورزشونه ممکن زده کونکي د داسې حالتونو سره مخ کړي چیرې چې جدې ،خطرناکه او مرګباره حادثې واقع کیداۍ شي .د
ورزشي سیالیو ډیری ډولونه د لوبغاړو ترمنځ د تاوتریخوالی فزیکي تماس ،د تجهیزاتو کارول چې کیدای شي د حادثو ،سخت فزیکي تمرین ،او د ټپي کیدو
خطر سره د ډیری نورو پیښو المل شي.
سربیره پردې ،د روغتیا نړیوال سازمان ،د متحده ایاالتو د ناروغیو د کنټرول مرکز ،او د کولوراډو ایالت والي د کروناویروس یوه نړیواله ،د هیواد په کچه
او د ایالتونو په کچه د وبا ناروغي اعالن کړې چې د  COVID-19په نوم د ناروغۍ المل کیږي .کروناویروس چې د ناروغۍ المل کیږي ویل کیږي د
خلکو تر مینځ لیږد یې خورا اسانه دي ،او د لوی شمیر خلکو تجمع یا یو بل ته نږدې واټن د خلګو تماس د  COVID-19د خپریدو اصلي المل ګڼل کیږي.
په دې اساس ،د خلکو هر ډول تجمع ،په شمول د سیالیو ورزشکاران ،په طبیعي توګه خطرناک او غیر متوقع وي ،او د سیالۍ په ورزش کې د زده کونکي
د ګډون په پایله کې جدې ناروغۍ یا حتی د مړینې سبب کیدی شي.
زده کونکي او والدین  /سرپرست باید په دې ډول ګډون کې خیل خطرونه وارزوي او د دې خطرونو سره سره د ګډون لپاره خپل انتخاب وکړي .هیڅ ډول
الرښوونې ،احتیاط ،یا نظارت به په بشپړ ډول د ټپ ،ناروغۍ یا انتان ټول خطرونه له منځه یونسې ،په شمول د  COVID-19او دې ته هم نه محدودیږي.
د زده کونکو لخوا ورزشې ګډون هم ممکن په طبیعي توګه خطرناک وي.
ورزشکاران خپلو والدینو او روزونکو ته د خپلو ټپونو/ناروغیو/نښو د راپور ورکولو مسؤلیت لري .زه پوهیږم چې زما فزیکي حالت په دقیق طبي
تاریخچې او د ټولو نښو ،شکایتونو ،ناروغیو ،مخکینیو ټپونو ا و/یا کوم معلولیت افشا کولو پورې اړه لري .زه ددې تایید کوم چې ما په بشپړ ډول کوم
مخکیني طبي شرایط افشا کړي دي او راتلونکي شرایط به زما مور او پالر او روزونکو ته ښکاره کړم .زه پدې هم پوهیږم چې په ورزش کې د ګډون کولو
له الرې د دې امکان شتون لري چې زه د سر ټپ/مغز ته دصدمې رسیدلو سره مخ شم .زه زما مور او پالر/سرپرستانو او روزونکو ته د نښو سمدستي
راپور ورکولو په اهمیت پوهیږم.
په ورزشي سیالیو کې د ګډون لپاره ګډون کوونکې ته د اجازې په ورکولو سره ،زه دا منم چې دا ډول خطرونه شتون لري .زه په دې توګه زما د
زوی/لور/ماشوم/وارډ/زده کوونکې لپاره د  Adams 12 Five Star Schoolsد منځني ښوونځي د ورزش پروګرامونو تصویب شوي ورزشکارانو کې د
سیالۍ لپاره خپل رضایت ورکوم ،او ما دا فورمه لوستلې او پرې پوهیږم.

د مور او پالر  /سرپرست السلیک

نیټه

د ګډون په غوره کولو سره ،زه دا منم چې دا ډول خطرونه شتون لري.

د زده کونکی السلیک

نیټه

د ترانسپورت خبرتیا او خپرول
د منځني ښوونځي زده کونکو لپاره د ډیری فعالیتونو ،پیښو ،سیالیو ،او لوبو تګ راتګ لپاره به تر هغه وخته پورې ترانسپورت چمتو شي چې دا د ورځني
ښوونځي بس الرو کې مداخله ونه کړي .که چیرې ټرانسپورټ نشي چمتو کیداۍ دا د مور او پالر  /سرپرست مسؤلیت دی چې د زده کونکو تمرینونو،
پیښو ،سیالیو او لوبو تګ راتګ لپاره ترانسپورت تنظیم کړي .کله چې د ناحیې ترانسپورت شتون ونلري او د ترانسپورت نور بدیل ډولونه کارول کیږي،
ناحیه د خوندیتوب ،د موټر چلوونکو روزنې ،د موټرو حالت ،د هدف لپاره مناسب توب یا د هغ ه ټرانسپورت وسایل چې د ناحیې نه و ي او نورو اړوندو
مسلو مسولیت په غاړه نه اخلې او نشې اخیستلۍ.
زه دا منم ،موافق یم او پوهیږم چې ولسوالي د هغه ترانسپورت چې د ولسوالۍ نه وي هیڅ ډول بیمه ،تایید ،تصویب یا تمویل نه کوي ،که د والدینو ،زده
کونکو یا بل ډول ،د ناحیې څخه بهر فعالیتونو یا پیښو په اړه وي .زه دا منم چې دا زما مسؤلیت دی د ولسوالۍ پیښو ته زما د ماشوم ترانسپورت چمتو کړم
یا تنظیم کړم کله چې د ولسوالۍ ترانسپورت شتون ونلري .زه په دې توګه د ولسوالۍ هغو استازو ،کارکونکو ،بیمه کونکو او د ښوونې او روزنې شورا ،د
هر ډول ادعا ،عمل ،زیان ،ټپي کیدو ،یا د بدني زیان په شمول د هر ډول ادعا په مقابل کې په شمول د بدن ټپې کیدل ،ملکیت ته زیان رسیدلو یا مړینه چې
زما د ماشوم د غیر ولسوالۍ د ترانسپورت په ک ارولو په پایله کې که زموږ لخوا ،زموږ د زده کوونکې لخوا ،د یوه بل زده کوونکې لخوا یا یو بل بالغ
شخص لخوا دا ترانسپورت چمتو شوۍ وي رامنځته شي د هر ډول مسئولیت څخه ابراء ورکوم او دا هوکړه کوم چې دغه یاد کسان به په هیڅ ډول مسئول
ونه ګڼم.

د مور او پالر  /سرپرست السلیک

نیټه

د منځني ښوونځي د ورزشکارانو د ګډون لپاره اجازه 2022/7

د ورزش څانګه (Department

)Athletic

د بیړنۍ حالت د معلوماتو کارت
(دا کارت باید د مور او پالر یا سرپرست لخوا بشپړ شي)
د ورزشکار نوم
آدرس

(چاپ)

د مور موبایل شمیره/د کاردځاۍ شمیره

د فزیکي ازموینې نېټه
د کور تیلیفون
د پالر موبایل شمیره/د کاردځاۍ شمیره

په هغه صورت کې چې مور او پالر/سرپرست سره اړیکه نشې نیول کیداۍ د بل شخص د اړیکې شمیره:
نوم

د ورزشکارانو سره اړیکه

تلیفون

ایا تاسو د الندې شرایطو څخه کوم یو لرئ؟
نه
هو
حساسیت
نه
هو
ساه لنډې
نه
هو
شکر
نه
هو
صرع/میرګې
/
نیټه/ټولګۍ
/
نیټه/ټولګۍ
/
که هو ،نیټه/ټولګۍ
نه
هو
د مغز صدمه
ایا تاسو کوم پخوانۍ یا موجوده ټپونه/جراحۍ/شرایط/ناروغۍ لرئ (پشمول مګر د  COVID-19پورې محدود ندي) چې ممکن ستاسو په ورزشي
برخه اخیستنه اغیزه وکړي؟
که هو ،تشریح کړئ:
کې د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي ته (د مثال په توګه
زه په منځنۍ ښوونځې
روغتیایی مرسته کونکی/ناحیې نرس) ،د اړتیا په صورت کې اجازه ورکوم د عام ټپونو  /زخمونو ارزونه او درملنه وکړي چې ممکن په ورزش کې
د ګډون په پایله کې پیښ شي .د روغتیا مرستندویه/ناحیې نرس په نه شتون کې ،روزونکی به د ټپي ورزشکار سره د مرستې لپاره خپل غوره
قضاوت وکاروي .ما د دې سند په پای کې طبي د مسئولیت د رفع کیدو لیک ( )Medical Disclaimerولوستل او پرې پوه شوم.
که چیری یی ،د څه سره؟

بیړنۍ پاملرنه:
د بیړني حالت په صورت کې ،روزونکی د الندې مواردو مسولیت لري:
أ .د ورزشکارانو پاملرنه( .روغتیا مرستندویه/ناحیې نرس ته خبر ورکړئ).
ب .د ورزشکارانو والدین یا سرپرست سره اړیکه ونیسې .که چیرې مور او پالر یا سرپرست سره اړیکه نشې نیول کیداۍ ،د بیړني
کارت کې ټاکل شوي کس سره اړیکه ونیسئ.
ج .که اړتیا وي ،د ورزشکار لپاره مسلکي پاملرنې لټون وکړئ.
د .که اړتیا وي "911" ،ته زنګ ووهئ.
ه .که زده کوونکی د امبوالنس په واسطه لیږدول کیږي یا روغتون ته لیږل کیږي ،د ناحیې د بیړني مخابراتو مرکز
( )District Emergency Communications Centerسره په  (720) 972-4911اړیکه ونیسئ.
و .د ناحیې د پیښې راپور بشپړ کړئ.
ز .د ښوونځي د ورزش رییس او  /یا د ناحیې د ورزش رییس ته خبر ورکړئ.
طبي د مسئولیت د رفع کیدو لیک:
ورزشکاران مسؤلیت لري ترڅو خپل د ټپونو/ناروغۍ/نښې په خپل منځني ښوونځي کې خپل روزونکي او د روغتیا مرستندویه/ولسوالۍ نرس ته
راپور ورکړي .زه پوهیږم چې زما فزیکي حالت په دقیق طبي تاریخچې او د ټولو نښو ،شکایتونو ،ناروغیو ،مخکینیو ټپونو او/یا کوم معلولیت افشا
کولو پورې اړه لري .زه ددې تایید کوم چې ما په بشپړ ډول مخکیني طبي شرایط افشا کړي دي او زما په منځني ښوونځي کې به زما مربې او
روغتیا مرستندویه/ولسوالۍ نرس ته راتلونکي شرایط افشا کړم .زه پدې هم پوهیږم چې په ورزش کې د ګډون کولو له امله دا امکان شته چې زه د
سر ټپ/مغزې صدمه ووینم .زه د مربې/روغتیا مرستندویه/ولسوالۍ نرس ته د نښو سمدستي راپور ورکولو په اهمیت پوهیږم.
د مور او پالر  /سرپرست السلیک

نیټه

د زده کونکي ورزشکار السلیک

نیټه

د منځني ښوونځي د ورزشکارانو د ګډون لپاره اجازه 2022/7

