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 تصريح استالم تعليمات المتطوع 
 

 

)االسم بأحرف طباعية(                                                                                            باعتباري متطوعاً، أنا 

 أفهم وأوافق على ما يلي. 

 

أصرح بأنني قرأت "تعليمات المتطوعين" وأدرك بأنني مسؤول عن االمتثال لهذه التعليمات ولجميع السياسات واللوائح   .1

 المطبقة في مدارس برينس ويليام العامة.

الخدمات التي أقدمها من خالل هذا الدور هي طوعية تماماً وفي أي وقت أرغب فيه بالتوقف عن  جميع األنشطة و .2

 الطوعية فأستطيع فعل ذلك. تقديم خدماتي

وظيفة. إذا قررت التوقف عن تقديم بجميع األنشطة والخدمات التي أقدمها ال تمثل وظيفة وال تعتبر من متطلبات االلتحاق  .3

 الخدمات كمتطوع، فلن تتأثر أي فرص وظيفية بشكل سلبي بسبب توقفي عن العمل الطوعي. 

 أقدمها كمتطوع.  سوف لن أتلقى أي تعويضات لقاء الخدمات التي .4

في حال كنت موظفاً في الوقت الحالي، أو نلت وظيفة في المستقبل عن طريق مدارس برينس ويليام العامة بأجر ساعي  

غير معفى، فإن خدمات التطوع/التبرع يمكن تقديمها فقط عندما ال يكون لها صلة بمهام العمل الساعي النظامي في  

للموظفين المعفون في مدارس برينس ويليام العامة أن يتطوعوا في أي مجال ذي   مدارس برينس ويليام العامة. ال يحق

 صلة للمنصب المدفوع ساعياً في مدارس برينس ويليام العامة. 

أصرح فيما يلي بأنني لم أدان أبداً بأي مخالفة جنائية أو أي جناية تنطوي على تحرش جنسي أو اعتداء جسدي او جنسي  .5

ساعة من االعتقال بسبب أي   24لطفل أو أي جريمة أو فساد أخالقي. أوافق على إبالغ مدارس برينس ويليام العامة خالل 

 مخالفة جنائية. 

 يه المكلف به أي موظف تم تكليفي بأداء دوره )أو أدواره( أثناء التطوع.أوافق على اإلشراف أو التوج .6

 يحق ألي طرف من الطرفين أن يبطل العمل الطوعي في أي وقت. .7
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إن مدارس برينس ويليام العامة ال تميّز في التوظيف أو في برامجها التعليمية أو خدماتها أو أنشطتها على أساس العرق أو 

اللون أو الدين أو األصل أو الجنس أو الطبيعة الجنسية أو الميل الجنسي أو الحمل أو الوالدة أو الظروف الصحية ذات 

المحاربين القدامى أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثية أو أية أسس أخرى يحظرها  الصلة أو العمر أو الوضع العائلي أو

 القانون.

 

والبند التاسع من الحقوق إلى الجهات  504يمكنكم توجيه أية استفسارات تتعلق بسياسات عدم التمييز بما في ذلك البند 

 التالية: 

 

 المشرف العام المساعد للموارد البشرية 

 برينس ويليام العامة مدارس مقاطعة

P.O. BOX 389, 

MANASSAS, VA 20108 

 

 يتم االحتفاظ بهذا التصريح على مستوى المدرسة.


