
 205 العامة روكفورد مدارس

 التطوع  نموذج 

OFFICE USE ONLY 

● Approved ●  Denied Date of state sex offender registry check:______________________ 
Date of national sex offender registry check:______________________ 

Date of CMVO registry check:______________________ 
Fingerprinted CHBC date cleared: ______________________ 

 
Administrator Signature ______________________________ Date____________ 

 

 

 المجتمع  و  العائلة بین العالقات  ادارة 
facedepartment@rps205.com 

 في  المسؤول أو البدنیة التربیة مدیر الى الوثیقة ھذه اعادة یرجى): للمبیت المتطوعون, المتقاعدون الموسیقیون الریاضیون,( المتعاقدون المتطوعون
 .األمني  الخلفیة فحص مستند اكمال المتعاقدین المتطوعین كل على  یجب . التطوع ل قب  البصمات طریق عن الخلفیة فحص یتم. المدرسة

 .المدرسة  الىا النموذج مكتمالً ھذ اعادة بیج  :العامون المتطوعون

 الھویة  او القیادة رخصة في الموجود االسم مع المتطوع اسم طابقتی ان یجب 

 _______)___االولى  الحروف( االوسط االسم ___________________________________________:االول  االسم

 _______________:________المیالد تاریخ ___________:______________________________االخیر االسم

 ___________:___________________________االلكتروني البرید

 :_____________________________________________________________العنوان       :___________________________فالھات م رق

 :___________________الوالیة  :_____________________________المدینة 
 

 __________________:____البریدي الرمز

 ___________:______________الھاتف  رقم _________________________________:________________الطوارئ عند تصاللال

 ___________________________________________________________________________:فیھا التطوع ترغبون التي) المدارس ( المدرسة

 :_____________________________________________________________________________________)ینطبق كان نإ( التطوع منظمة
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 ینطبق ما اختیار یرجى: التطوعي  الدور
 
 

 الصف  في متطوع ● للمبیت  میدانیة رحلة في مشرف  ●   میدانیة  رحلة في مشرف  ●

_______________________ ذلك غیر ● المتقاعدون  الموسیقیون ● الریاضیة  النشاطات ●
  

 :المدرسة مع العالقة

 /الوالدین احد  ●
  الوصي 

 من  فرد  ● الجدة /الجد ●
 المجتمع        

 

 في موظف ●
 العامة  االدارة

 _______________________ ذلك غیر ●

 ).المحذوفة أو المعكوسة  والسریة أ اإلدانة  سجالت عن بالكشف  ملزمین لیسوا الطلبات مقدمو( الجنائیة اإلدانة  معلومات

 violent“ أو الجنسیة الجرائم مرتكبي تسجیل قانون في محدد ھو كما) جنسیة  جریمة مرتكب(”sex offender“ أنت ھل
offender against youth” "ساءاتاال و األطفال قتل جرائم تسجیل قانون في محدد ھو كما" الشباب ضد العنف مرتكب  

 الشباب؟  ضد

 ال  ☐        نعم  ☐

 على جسدي أو جنسي العتداء مرتكبًا )the Juvenile Court Act(األحداث محكمة قانون بموجب ُوجدت أن سبق ھل
 عاًما؟  18 سن دون قاصر أي

 ال  ☐        نعم  ☐

 جنایة أو األولى،  الدرجة من قتل جریمة الرتكاب التآمر أو األولى،  الدرجة من قتل جریمة بارتكاب إدانتك تمت أن سبق ھل
 األولى؟ الدرجة من

 ال  ☐        نعم  ☐

 باستثناء) the Cannabis Control Act( الحشیش)(القنب مكافحة قانون في محددة جریمة بأي ادانتكتمت  أن سبق ھل
 یقل كمیات تسلیم بقصد الحیازة أو التسلیم أو التصنیع أو/  و غرامات 10 من أقل حیازة على تنطوي التي الحیازة جرائم
 بارتكاب إدانتك بعد المحكمة قبل من المطلوبة الختبارا شروط استیفاء في فشلت أن لك سبق ھل أو جرام؛  2.5 عن وزنھا
 القنب؟  مكافحة قانون في محددة جریمة

 ال  ☐        نعم  ☐

 Illinois Controlled Substances(إلینوي في للرقابة الخاضعة المواد قانون في محددة جریمة بأي إدانتك سبق ھل
Act( ، أن لك سبق ھل أو القانون؛  ذلك من  410 القسم أحكام بموجب المراقبة تحت بسببھا ُوضعت جریمة أي باستثناء 
 للرقابة الخاضعة المواد قانون في محددة جریمة بأي إدانتك بعد المحكمة قبل من المطلوبة االختبار شروط استیفاء في فشلت

 إلینوي؟  في

 ال  ☐        نعم  ☐



 وثیقة 205 العامة روكفورد مدارس
 التطوع 

 the Methamphetamine(المجتمع وحمایة المیثامفیتامین مراقبة قانون في  محددة جریمة أيب أدنت أن سبق ھل
Control and Community Protection Act( ، أحكام بموجب المراقبة تحت أجلھا من ُوضعت جریمة  أي باستثناء 

 جریمة أي إدانة بعد المحكمة قبل من ةالمطلوب  االختبار بشروط الوفاء في فشلت أن لك سبق ھل أو القانون؛  ھذا من 70 القسم
 المجتمع؟  وحمایة المیثامفیتامین مكافحة قانون بموجب محددة

 ال  ☐        نعم  ☐

 ال  ☐        نعم  ☐ السابقة؟ الجرائم من أي الرتكاب محاولة بأي إدانتك تمت أن سبق ھل

 تم إذا التي،  المتحدة الوالیات قوانین ضد أو أخرى والیة أي في ارتكابھا محاولة أو جریمة أي بارتكاب إدانتك لك سبق ھل
 السابقة؟ الجرائم من أكثر أو واحدة باعتبارھا علیھا یعاقب أن الممكن  من كان الوالیة،  ھذه في ارتكابھا محاولة أو ارتكابھا

 ال  ☐        نعم  ☐

 أو ارتكابھا تم جریمة بأي أو الوالیة ھذه قوانین  بموجب أخرى جنایة بأیة إدانتك تمت  ھل الماضیة،  السبع السنوات خالل
 الوالیة،  ھذه في ارتكابھا محاولة أو ارتكابھا حالة في المتحدة،  الوالیات قوانین ضد أو أخرى والیة أي في ارتكابھا محاولة

 الدولة؟ ھذه قوانین  بموجب كجنایة علیھا المعاقبة تمت

 ال  ☐        نعم  ☐
 

 باسمك؟ األطفال معاملةل إساءة إلى یشیر ما وجد ان سبق ھل 
 ح التوضی یرجى, بنعم  االجابة كانت أذا

 
 
 

 ال  ☐        نعم  ☐
 
  

 المتطوعین من متوقع ما 

 حدد. الم موعدك في الحضور من تتمكن لم ان المدرسة/ المشرف / المعلم اعالم یرجى .المحدد الوقت في الوصول

 .مخاوف او مشاكل اي لمناقشة الجتماع الطلب أو الكتروني برید ارسال أو االتصال في تتردد ال .التواصل

 .لمساعدةا ھو المتطوع دور .العمل طاقم و الصف بمعلم الخاص البرنامج دعم

 تمییزیة أنھا على إلیھا یُنظر قد التي اللغة وتجنب محادثاتك، في  لآلخریناالحترام  ظھرا. واللباس واللغة والسلوك الخلق حسن خالل من للطالب إیجابیًا نموذًجا كن
 .مسیئة أو جنسیة أو

 حتى او  الھالوین او المجیدة المیالد اعیاد(  داالعیا بنفس یحتفل الطالب بان االفتراض عدم. الخلفیة و الدین و الثقافة حیث من الطالب بین الفتلالخ االحترام اظھار
   .لك مألوفة تكن لم إذا الطالب ألسماء الصحیح النطق على تدرب .)الجنس  او العرق او الحجم(العائلة حول ءشي اي  افتراض عدم ,كذلك و) المیالد  اعیاد

 مع مخاوفك ناقش .معھم تعمل الذین الطالب عن الشخصیة المعلومات و السلوك و االكادیمیة النشاطات عن تعرفھا قد التي المعلومات سریة احترام یجب .السریة
 .األصدقاء او االھل او المتطوعین بقیة مع لیس ,المتطوعین مشرف او المعلم

 كادر سیھتم.  نفسیة مشكلة في أنھم أو خطر في سالمتھم أن إلى یشیر قد شیئًا الحظت أو ما،  بشيء الطالب أحد أخبرك إذا المتطوعین منسق أو المدیر أو المعلم أبلغ
 .الباقي بعمل العمل

 .الطالب مع الخاصة بك المعلومات تشارك ال و ھاتفھ رقم او طالب عنوان عن تسأل ال .الخصوصیة حمایة 
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 .المدرسة نطاق خارج العوائل مع او معھم تعمل طالب مع القاتع تصنع ال  .المدرسة داخل عالقاتك رسمیة ابقي

 او الصور مكتبات او االجتماعي التواصل منصات على مشاركتھا عدم الرجاء, لطالب  صورة استلمت اذا .للطالب صور التقاط عدم یرجى .خاصة الطالب صور 
ً  الیھا الوصول یكون اخرى مواقع اي  .عاما

 كنت ان. المتطوعین شرفم و معھ تعمل الذي المعلم ابالغ الرجاء, الدراسي العام نھایة قبل التطوع واجب مغادرة تنوي كنت ان .إیجابیة بصورة المغادرة من تأكد 
 .معھم بالعمل استمتعت بانك اطالعھم من  تأكد و معھم العمل في االخیر بیومك فاعلمھم طالب مع تعمل

 

 

 

 

 

 

 المسؤولیة  من اإلعفاء 

 لدیھم لیس بأنھ المحتملین للمتطوعین إشعار تقدیم ھو التنازل ھذا من الغرض .فیھا رسمیین كموظفین العاملین غیر للمتطوعین طبي تأمین رال توف العامة االدارة
 .الخاصة مسؤولیتھ على تطوعیة خدمة یقدم بأنھ المتطوع إقرار وتوثیقاإلدارة العامة  قبل من تأمینیة تغطیة

 :ادناه  التوقیع عند

اإلدارة  في األجر مدفوعة غیر المتطوع خدمة عن ناتجة وفاة أو مرض أو إصابات أو خسارة أي عن للمتطوع تأمینیة تغطیة توفر ال العامة االدارة بأن تقر أنت
 العامة.

 الخاضعة غیر او خاضعةال المتطوع خدمة عن ناتجة نوع او طبیعة أي من ضرر أو  مرض أو إصابة أو خسارة أي أو الوفاة مخاطر جمیع تحمل على توافق أنت
 أو المدرسة إدارة مجلس أعضاء أو مسؤولیھا أو المدرسة منطقة ضد المرفوعة الدعاوى وجمیع أي عن التنازل على أیًضا توافق أنت. العامة االدارة في لألشراف
 اشراف عدم او إشراف تحت المتطوع عن ناشئ نوع يأ من ضرر أي أو المرض أو اإلصابة أو  الوفاة بسبب الخسارة عن المعینین،  أو الوكالء أو الموظفین

 العامة  إلدارةا

 الوطني الجنسیة الجرائم مرتكبي وسجل لینوي، ا في الجنسیة الجرائم مرتكبي سجل من التحقق على الناجحة الموافقة على سیتوقف  كمتطوع وضعك أن تدرك أنت
 .لینويا والیة شرطة بھا تحتفظ التي إلینوي في الشباب ضد العنف جرائم مرتكبي بیانات وقاعدة

 علىسیتحتم  شكال، األ من شكل بأي كاذبة المقدمة المعلوماتكتشاف ان ا تم إذا .النواحي جمیع من صحیحة الطلب ھذا في المقدمة  المعلومات كون على توافق انت
 .الخدمات ھذه إلنھاء سببًا تكون قد أو التطوعیة الخدمة في النظر من استبعادك المنطقة
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    المتطوع  اسم 

      

 التاریخ    المتطوع  توقیع 

 
 : إلى  المكتمل النموذج إرسال یرجى

 facedepartment@rps205.com البرید االلكتروني: 
 -أو-

 Rockford Public Schools, District #205 العام:  البرید
  Family and Community Engagement Department 
 7th St., 4th floor 501 
 Rockford, IL 61104 

mailto:facedepartment@rps205.com

	ما متوقع من المتطوعين

