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 صورة من اجازة  كما يجب عليكم ادراج 
، لن أتلقى أي أجر على اإلطالق نيابة عن المنطقة التعليمية مقابل  Warren Consolidated Schoolsافهم أنه بصفتي متطوعا في مدارس 

ة مقاطع وقتي التطوعي.  عالوة على ذلك ، أدرك أنه يجب علي اتباع جميع القواعد واللوائح واإلجراءات الخاصة بالمنطقة وأنه قد يطلب مني مشاهد
 الفيديو عبر اإلنترنت المتعلقة بهذه القواعد واللوائح.

للحصول على  2وإكمال مقاطع الفيديو التالية )انظر الصفحة  مالخاص بك Vector Solutions، يرجى تسجيل الدخول إلى موقع  لقدامىديم النموذج ، المتطوعين اعند تق
 .2التعليمات(.  متطوعون جدد ، يرجى إكمال مقاطع الفيديو المتبقية باستخدام اإلرشادات الموجودة في الصفحة 

  

  1حدث يوم    Bloodborne Pathogensاالمراض المنقولة عن طريق الدم     FERPAقانون الخصوصية    Concussionارتجاج الدماغ   
  

ن نفهم أن المعلومات الواردة أعاله مطلوبة من قبل قسم السجالت المركزية في شرطة والية ميشيغان ، النسينغ ، ميشيغان.  أفوض مدارس وار 
 البحث في ملف التاريخ الجنائي. على إدانة فقطمعلومات المذكورة أعاله لغرض وحيد هو الحصول ال  باستخدامالموحدة 

 

 

 التاريخ توقيع المتطوع 

 قسم الموارد البشرية في ادارة مدارس وورن الموحدة
 استمارة نموذج النحقق من الخلفية االمنية

General Volunteer  المتطوعين بصورة عامة  
 

ي 
ن
ن معلومات حول االدانة الجنائية عىل النحو المنصوص عليه ف ي تأمي 

ن
           تتمثل سياسة ادارة مدارس وورن الموحدة ف

ن والية مشيكان  ن عىل السواء. قواني  ي المدارس العامة و للمتطوعي 
ي كل عام ِاستمارة واحدة  لموظفن

ن
ورية لكل متطوع. ف  ضن

لحصول على تصريح تطوعي معها بإخطارك بحالة التطوع الخاصة بك.  ال يمكنك تحت أي ظرف من ستقوم المدرسة )المدارس( التي تسعى ل
 الظروف البدء في التطوع قبل أن يتم تبرئتك

 

ن ارسال ايميل اىل   المدرسة التي ترغبون بالتطوع فيها.يذكرون فيه االسم و العمل و   jabroo@wcskids.net.يجب عىل كافة المتطوعي 

  
 الرجاء ملئ المعلومات التالية:

 االسم: ______________________________________________________________________________
 االسم االوسط                                                     اللقب                                          االسم االول         

 

 __________________________________________________ واج/ اذا كان لك اسماء غير االسم الحالي:االسم قبل الز
 

 اسيوي/ جزر المحيط الهادي  اسود   ابيض   _______________ الجنس: ________ العرق: تاريخ الميالد: __
 غير معروف/ اخرى امريكي من اصل الهنود الحمر                                                                                        

 
 _________________________: المنطقة و الوالية و رقم المنطقة: عنوان السكن: _________________________ 

 
رقم الهاتف: __________________________ عنوان االيميل: _______________________________________

  
 ارغب بالتطوع في المدرسة/ المدارس:____________________________________________________________

 
 اسم الطالب:________________________________ المعلمة: ______________________________________

 
 ) اذا كانت مستمرة، الرجاء ادراج تاريخ بدء و نهاية فترة التطوع(: تاريخ الرغبة في التطوع/ السفرة

 

 

 

 اسماء اوالدكم في مدارس وورن االخرى كافةالرجاء ادراج 
 المدرسة                                                               اسم الطلبة                                                                     

 .1  

 .2  

 .3  

.1    

.2    

.3    
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 إلى إكمال ثالثة مقاطع فيديو. WCSيحتاج المتطوعون العامون في 

1. Concussions in Schools    فيديو ارتجاج الدماغ 
2. FERPA فيديو الخصوصية                                 
3. Bloodborne Pathogens      فيديو االمراض التي تنتقل عن طريق الدم 
 

ال  Vector Solutions.  إذا كان لديك بالفعل حساب Vector Solutionsتسجيل دخول لشركة  عدادرجى اتباع التعليمات أدناه إلي
-586: على رقم اسم مستخدم جديد ، فيرجى االتصال بموظف استقبال الموارد البشرية للتحقق من اسم المستخدم الخاص بك عدادتقم بإ

،  1على طلب حدث يوم  اوالساعة لتخصيص مقاطع الفيديو لحسابك.  يرجى مالحظة أنه يجب الموافقة  24.  يرجى منح 698-4566
 وهذا ليس للمتطوعين من الوالدين.

 

 .iPadوما إلى ذلك(.  ال تستخدم الهاتف أو  Firefoxو  Chromeافتح متصفحا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ) .1
  mi.safeschools.com/login-https://wcsاذهب إلى  .2
 انقر فوق "تسجيل" .3

1. Open a browser on your computer (Chrome, Firefox, etc.).  Do not use a phone or ipad. 
2. Go to https://wcs-mi.safeschools.com/login 
3. Click on “Register” 

 
 

4. Enter the following code (25160bcb) and click Continue. ادخال الرقم المذكور بين قوسين ثم اضغط على كامة استمر 

 
5. Create and enter a User Name as well as your First and Last Name. Then اختيار كلمة الدخول و السر 

 
6. You will see a “Congratulations” message. Click on “Continue to Assignments.” ثم  سنرون كلمة مبروك

. النقر على كلمة استمر  
7. After completion of the videos, your results will be displayed. If you have received a passing score, 

click on “Finish”. If you do not receive a passing score, you must repeat the course. 

مقاطع الفيديو ، سيتم عرض نتائجك. إذا كنت قد حصلت على درجة النجاح ، فانقر فوق "إنهاء". إذا لم تحصل على درجة بعد االنتهاء من 
 النجاح ، فيجب عليك تكرار الدورة.

8. Print your certificate for your records. الرجاء طبع وثيقة النجاح في هذه الفيدوهات     
 

 

 تطوعك حتى تكتمل مقاطع الفيديو هذه وتتم الموافقة على فحص الخلفية.مالحظة: لن تتم الموافقة على 
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