
 2022أغسطس  -تمكین العائلة والمجتمع 
 

 ) الجنائیة التحقیقات مكتب( الخلفیة فحص
. ساعات RI 02910أفینیو، كرانستون،  ھوارد 4یُرجى ملء الطلب ویمكنكم الحضور إلى مكتب التحقیقات الجنائیة بالوالیة (مكتب التحقیقات الجنائیة) شخصیًا في مكتب المدعي العام في 

م معرف صورة مساًء من االثنین إلى الجمعة. وھناك الكثیر من مواقف السیارات المجانیة ووصول مباشر لھیئة النقل العام في رود آیالند. وعلیكم تقدی 4:30صباًحا حتى  8:30العمل من 
لجنائیة. المبالغ النقدیة غیر مقبولة. لمزید من المعلومات، یُرجى زیارة إلى مكتب التحقیقات ا دوالرات أو حوالة بریدیة مستحقة الدفع 5صالح وشیك بقیمة 

http://riag.ri.gov/BCI/index.php 
 

 تائج.ستبعاد الجرائم أو النیحق للمتقدمین المتطوعین لدى مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة االستئناف أو االعتراض على المعلومات غیر الدقیقة و / أو ا الحق في االستئناف:
 

 طلب تطوع
    التاریخ: __________ 

 
 (یرجى الطباعة)

 ________االسم األول ______________________________________ االسم األخیر _________________________________

 __________عنوان المنزل _______________________________________________شقة رقم _______       الكود البریدي ____

 _________اتف العمل ___________________ رقم الھاتف المحمول ___________رقم ھاتف المنزل _____________________رقم ھ

  البرید اإللكتروني ________________________________________ 
 ذكر أنثىأخرى 

 +18-25 26-35 36-45 46-55 55السن 

 لة الطوارئ:اجھة االتصال في ح

 االسم: ________________________________   رقم الھاتف __________________________ العالقة ________________

 االسم: ________________________________   رقم الھاتف __________________________ العالقة ________________

 _______, _____________________________لتطوع فیھا: ______________________ااسم (أسماء) المدرسة التي أرغب في 

 ا ولي األمر / الوصي _____ عضو المجتمع _____ دعم الطالب المباشر ______ أخرى) من المجموعة التي ینتمي إلیھ√یُرجى التحقق (

 تفضیالت المتطوع أدناه:  ) من√التحقق (یُرجى 

 متطوع لدعم الطالب المباشر       متطوع          
 (مدرس، مرشد، إلخ.)         

 جھة االتصال بالمدرسة ورقم الھاتف والبرید اإللكتروني  الصف اسم الطفل إذا كنت أحد أولیاء األمور / الوصي

 ھاتف أو برید إلكتروني اسم جھة االتصال
     

     

     

   مجاالت اھتمام المتطوعین:
  دعًما أكادیمیًا مباشًرا للطالب الذین یحددھم معلم الفصل الدراسي.لمتطوع اسیقدم 

 
  یمكن للمتطوع مساعدة المعلم في تنظیم المناطق في الفصل، والمساعدة في األنشطة

 والفعالیات.
 
(متفق علیھ مع المعلم) _________________________أخرى 

 
 واحد قبل البدء.ف قدیم مرجع حرمالحظة: یجب على متطوعي دعم الطالب ت

  ممثل (ممثلو) مجموعة أولیاء أمور المدرسة (مجموعة أولیاء أمور
 المدرسة / رابطة أولیاء األمور والمعلمین)

 (لجنة المدرسة) تخطیط األنشطة المدرسیة 
 الفصول الدراسیة للدعم غیر األكادیمي 
 ُمرافق للرحالت المیدانیة 
  ما بعد المدرسةمتطوع في برامج 
 أنشطة مدرسیة 
  مساعدة المدرسة في الترجمة / الترجمة الفوریة  
 فعالیات المقاطعة / األنشطة / اإلیداع / التخزین / العمل المكتبي 

 

 

 توافر المتطوع:
 __االثنین   __الثالثاء __األربعاء __الخمیس __الجمعة

 
      صباًحا    الغذاءة     بعد ساعات المدرس     مساًء السبت           

ھل یجوز للمدرسة التي حددتھا أدناه ُمشاركة بیانات اتصالك مع مجموعة 
 أولیاء أمور المدرسة / أولیاء األمور بالمدرسة؟

 نعم              ______ ال_____         


