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SJUSD VOLUNTEER INFORMATION 
SJUSD معلومات المتطوع في 

 
 شكرا لتطوعك في مديرية تربية San Juan الموحدة.

 هذه معلومات ستحتاجها!
 
 
 

 ما عليه فعله ألصبح متطوع في SJUSD؟
 جميع المتطوعين الذين يعملون مباشرة مع األطفال بعيدا عن الموظفين أو الذين يوصلون / مرافقة الطالب في الرحالت )سفرات(

 يجب أخذ بصماتهم من أجل أجراء فحص تدقيق خلفياتهم األمنية من قبل وزارة العدل.
 
 

 أين يمكن أجراء فحص البصمات؟
 جميع فحص البصمات يجب أخذها في قسم الموارد البشرية في SJUSD. لم نعد نستخدم مزويدين الخدمات االخرى مثل مركز

 ضابط المقاطعة الفرعي )Sheriff( ألجراء فحص البصمات.
 
 

 ما أحتاج ألحضر معي؟
 سكرتارية المدرسة ستزودك بأستمارة ترخيص فحص البصمات موقعة. سوف تحتاج الى أحضار هذه األستمارة وكذلك هوية تعريفية

 نافذة وغير منتهية الصالحية )مثل رخصة القيادة( الى قسم الموادر البشرية في سبيل أجراء فحص البصمات.
 
 

 كم من الوقت يستغرق قسم الترحيب لألستالم نتائج فحص الخلفية األمنية؟
 قد تصل لغاية 7 الى 01 أيام قبيل أستالم قسم الموارد البشرية الموافقة من وزارة العدال، لذا كن على يقين من التخطيط مسبقا لرحلة

 أو مناسبة في الصف الدراسي!.
 
 

 من يمكنني التصال به لمعرفة أذ ما تمت الموافقة علي ألكون متطوع؟
 ينبغي األتصال بسكرتارية المدرسة لمعرفة أذا ما تمت الموافقة عليك لتكون متطوعا.

 
 

 أذا لم أستلم الموافقة قبل الرحلة أو مناسبة الصف الدراسي؟
 اذ SJUSD لم تستلم الموافقة قبل وقت حدوث السفرة / المناسبة الصفية سوف لن يكون بأستطاعتك التطوع لتلك الرحلة أو المناسبة

 الصفية. ممكن أن تصطحب طفلك بالسيارة أو ترافقة في الرحلة لكن ال يمكنك األصطحاب أو األشراف على  طالب اخرين.
 

 أين يمكنني أن أجد قسم الموارد البشرية؟
3738 Walnut Ave. Carmichael, CA 95608 :العنوان 

 رقم الهاتف: 971-7251 (916)
 ساعات أخذ البصمات: من األثنين الى الجمعة، 0:11 صباحا لغاية 1::0 ظهرا )الوصول قبل الساعة 0:11 ظهرا(

 تكلفة أخذ بصمات للمتطوعين: بدون أي تكلفة
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