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San Juan Unified School District 
3738 Walnut Ave, Carmichael, California 95608 

 

 

 أستمارة معلومات المتطوع

 

خدمة كمتطوع لمساعدة طالبنا ومدرستنا. الهتمامك في أخالص أتقدر ب San Juan Unified School Districtمديرية تربية 

 وسياسات الواليةوحماية الطالب والمتطوعين، وغيرها، قوانين  من أجل فائدةعليمي. يمكن أن تثري البرنامج الت كومهارات تكمعرف

 تتطلب ما يلي: مديرية التربية

 

 في المدارس األعتياديين العاملين  لحل محلالتطوع ستخدام أوال يجوز  ،غير متوفرةالالخدمات  يمتقد يمكنهم نيالمتطوع

 (.12053 رقم التعليمقانون )

 رقم ن مع التالميذ يجب ان يكونوا خاضعين تحت أشراف مباشر من قبل موظف المديرية )قانون التعليمن العاملييالمتطوع 

12053.) 

 من قبل مدير المدرسة. و أي أستثناء يجب أن يكون موافق عليهن في وجود شخص بالغ آخر. ييجب أن يعمل المتطوع 

 مكتب المدرسة مساعدتك في ذلك.أمكان بنتظام مع الطالب. أالذين يعملون بن ييجب أخذ بصمات يد المتطوع 

  (. 1133.2 رقم )قانون العمل تأمين تعويض عمال المديريةمن قبل  تهميتم تغطيالمتطوعين الذين ال يتاقضون رواتب

 .أستمارات األستحقاق متوفرة في مكتب المديرية

  ستمارة سائق متطوعأ ئملعليهم يجب سيقومون بأيصال الطالب المتطوعين الذين. 

 

 مساعدتك بأكمال هذه األستمارة.نقدرمنه للطالب. المديرية دائما على توفير بيئة أ تبحث

 

 أسمك: ____________________________________________________________

 العنوان: ___________________________________________________________

 ___هاتف العمل ____________________أرقام الهاتف: _______________________    

 (: ______________________________________Social Security Numberرقم الـ )

 : ___________________ تاريخ أنتهاء الصالحية: _____________رقم رخصة قيادة كاليفورنيا

 مؤنث           نوع الجنس )التحديد بدائرة(:                  مذكر              

 هل لديك تالميذ يحضرون الى هذه المدرسة؟       كال                   نعم 

 

 San Juan وظيفة المتطوع في

 

 المشروع/ وظيفة: ______________________________________________________

 ___________________________________المدرسة: _________________________

 ______________________________________________________المعلم أو المشرف: 
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 :التطوعية تكأي العوامل التي قد تحد من أنشط قم بوصف

 

 :للتلميذ ضلةالمطلوبة أو المفمؤهالت القم بوصف أي 

 ستمارة سائق متطوعأ ئملعليهم يجب سيقومون بأيصال الطالب المتطوعين الذين  

 

 ةيسالمة المدرسالأسئلة  –جميع المتطوعين 

 

 كال                  نعم         العنف الجسدي؟والجنس، أوأالمخدرات ، كحولبالجريمة تتعلق  باألشتراك في نتهل سبق لك أن أد .3

      :جابة بنعم، يرجى التوضيحذا كانت األأ 

 

 كال                  نعم                                      (؟3نقطة رقم هل سبق لك ان أدنت في أرتكاب جريمة )غير الموضحة في ال .5

 أذا كانت األجابة بنعم، يرجى التوضيح 

 

 كال                  نعم                                       (؟5أو رقم  3 النقطة رقمفي  ةجريمة )غير موضحب أتهمتأن لك هل سبق  .1

 :    ة بنعم، يرجى التوضيحجابذا كانت األأ 

 

( Human Resourcesأذا لديك اي سؤال في ما يتعلق بانواع الجرائم التي تمنعك من التطوع يرجى األتصال بالموارد البشرية )
 .7107-971على الرقم األتي 

 

 كل المتطوعين:

حمية قانونا، الفعلية أو الم الصفاتعلى أساس أي الموحدة تلتزم بسياسة عدم التمييز، وعدم التحرش القائم  San Juanمديرية تربية 

ل، الحم، الحالة الزوجية، السن، الدين، الساللة، األصل القومي، اللون، ، العرقمقتصرا على، بما في ذلك، ولكن ليس على دركةالم

الجنس أو الهوية الجنسية أو ، نوع سيالجنس أو التوجه الجنالتمرس، علومات الوراثية، الم، الحالة الصحيةعاقة الجسدية أو العقلية، األ

نسخ من هذه و سياسات سياسة صارمة من السرية في التعامل مع األطفال. بأيضا  San Juanتلتلزم . عن نوع الجنسالتعبير 

 .المديرية األخرى متوفرة عند الطلب

 

في توفير بيئة آمنة  المديريةومساعدة ، الموحدة و المدرسة San Juanمديرية تربية جراءات أسياسات ومتثال لأوافق على األ

 صحيحة ودقيقة.ه األستمارة ي قدمتها في هذالمعلومات التللطالب. 

 

 

 

 ___ريخ _________________________________    التا_________________التوقيع __________

 

 ________________ )التاريخ(فحص البصمات أستلمت __________________ ت المدرسة:            _____ لسجال

 




