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ওয়ারেন  কনর ়ালিরেরেে  সু্কি লিউম্য়ান  লের ়া স  লিভ়ারেে  িয়াকগ্র়াউন্ড চেক                                                                                                                             

                                         অনরুম়্াদন ফম্ স 

 ়াধ়ােণ চেচ্ছ়ার িক GENERAL VOLUNTEERS 

প়ািলিক সু্করিে কম্ সে়ােী এিং চেচ্ছ়ার িকরদে জন্য মিমিগান্ রাজ্জযর আইন্ দ্বারা বাধ্যতািূলক অপরাধ্ 

প্রিাজ্ের ইমতহাজ্ের তথ্য েুরমিত করা ওযাজ্রন্ কন্জ্োমলজ্েজ্েে সু্কলগুমলর ন্ীমত। প্রলি চেচ্ছ়ার িক এে জনয 

প্রলি িছরে একটে ফম্ স প্ররয়াজন। 

 

িয়াকগ্র়াউন্ড চেক ফম্ স চেচ্ছ়ার ি়াে দইু  প্ত়াি আরে জম়্া লদরি িরি।  আপমন্ যে সু্কল (গুমল) এর োজ্থ্ যেচ্ছাজ্েবক 

ছাড়পত্র চাইজ্ছন্ তা আপন্াজ্ক আপন্ার যেচ্ছাজ্েবক অবস্থা েম্পজ্কে অবমহত করজ্ব।  যকান্ও পমরমস্থমতজ্তই আপমন্ েুমন্শ্চিত 

েজ্েহিুক্ত হওযার আজ্গ যেচ্ছাজ্েবা শুরু করজ্ত পারজ্বন্ ন্া। 

 

কম্ীরদে চেচ্ছ়ার িক িওয়াে অনুরে়াধ: jabroo@wcskids.net ইরম্ি করুন।  চেচ্ছ়ার িরকে জনয অনুরে়াধ কে়া 

ন়াম্, অিস্থ়ান এিং সু্কি অন্তভভ সক্ত করুন। 

 

অনুগ্রিপূি সক ম্ুদ্রণ করুন: 

 

ন্াি:      প্রথ্ি

 িধ্যি ন্াি যিষ 

 

ন্ারীর মববাজ্হর পূজ্ব ের ন্াি/পূজ্ব ে বযবহৃত ন্াি:   

 

 জন্ম তামরখ:  মলঙ্গ:  বে ে: োদা কা

যলা 

এমিযান্/প্রিান্ত িহাোগরীয 

দ্বীপবােী 

আজ্িমরকান্ ভারতীয / আলাস্কান্ যন্টেভ 

অজান্া/অন্যান্য 

 

টিকান্া:  িহর, রাজয, শ্চজপ:     

 

চফ়ান:  ______________________________________     ই-যিইল টিকান্া:  _____________________________________ 

 

আমি মন্ম্নমলমখত সু্কল / সু্কজ্ল যেচ্ছাজ্েবক হজ্ত চাই:    

 

 ছাজ্ত্রর ন্াি:  মিিক:     

 

ইজ্ভন্ট / টিজ্পর তামরখ (েমদ চলিান্ থ্াজ্ক তজ্ব শুরু এবং যিজ্ষর তামরখগুমল তামলকাভুক্ত করুন্): 

 

 
 

অনুগ্রি করে চজি়াে অনয়ানয লিশুরদে ি়ালিক়া করুন এিং ি়াে়া চে সু্কিগুলিরি পর়ে। 

 ছাজ্ত্রর ন্াি ভবন্ 

1.   
2.   
3.   

1.    
2.    
3.    

mailto:jabroo@wcskids.net
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আপন়ারক অিিযই আপন়াে ড্র়াইভ়াে ি়াইর ন্স ি়া চেে আইলে ক়ারেসে একটে ফরে়া কলপ 
 ংেুক্ত কেরি িরি। 

আমি বুঝজ্ত পামর যে ওযাজ্রন্ কন্জ্োমলজ্েজ্েে সু্কজ্লর যেচ্ছাজ্েবক মহোজ্ব, আমি আিার যেচ্ছাজ্েবক 

েিজ্যর জন্য সু্কল যজলার পি যথ্জ্ক যকান্ও পামরশ্রমিক পাব ন্া।  তদুপমর, আমি েজ্চতন্ যে আিাজ্ক 

অবিযই যজলার েিস্ত মন্যি, প্রমবধ্ান্ এবং পদ্ধমত অন্ুেরে করজ্ত হজ্ব এবং আিাজ্ক এই মন্যি এবং 

প্রমবধ্ান্ েম্পমকেত অন্লাইন্ মভমেওগুমল যদখার প্রজ্যাজন্ হজ্ত পাজ্র। 
 

ফম্ স জম়্া চদওয়াে পরে, লেে়ালন সং চেচ্ছ়ার িকে়া, দয়া করে আপন়াে চভক্টে  লিউিন  ়াইরে িে 

ইন করুন এিং লনম্নলিলিি লভলেওগুলি পূেণ করুন (লনরদসি়ািিীে জনয পৃষ্ঠ়া 2 চদিুন)।  নিভন 

চেচ্ছ়ার িকেণ, অনুগ্রি করে পৃষ্ঠ়া 2 এে লনরদসি়ািিী িযিি়াে করে অিলিষ্ট লভলেওগুলি  ম্পূণ স 

করুন। 

             Concussion       FERPA       Bloodborne Pathogens 1 Day Event  
 

আমি বুঝজ্ত পামর যে উপজ্রর তথ্যটে মিমিগান্ যেে পুমলজ্ির যেন্ট্রাল যরকেেে মবভাগ, লযান্মেং, মিমিগান্ দ্বারা 

প্রজ্যাজন্ীয।  আমি ওযাজ্রন্ কন্জ্োমলজ্েজ্েে সু্কলগুমলজ্ক যকবলিাত্র অপরাধ্িলূক ইমতহাে ফাইল 
আরিদনক়ােীে 
ে়াক্ষে 
 

তামরখ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WCS-এে  ়াধ়ােণ চেচ্ছ়ার িকরদে লিনটে লভলেও  মূ্পণ স কেরি িরি। 

1. Concussions in Schools 

2. FERPA 

3. Bloodborne Pathogens 
 

চভক্টে  ম়্াধ়ারনে জনয একটে িেইন তিলে কেরি অনুগ্রি করে নীরেে লনরদসি়ািিী অনু েণ করুন৷ 

আপন়াে েলদ ইলিম্রধযই একটে চভক্টে  লিউিন অয়াক়াউন্ট থ়ারক িরি একটে নিভন Username তিলে 

কেরিন ন়া, অনগু্রি করে আপন়াে Username ে়াে়াই কেরি HR লের পিলনেরক কি করুন: 586-698-4566৷ 

আপন়াে অয়াক়াউরন্ট লভলেও িে়াদ্দ কে়াে জনয দয়া করে 24 ঘন্ট়া লদন। দয়া করে ম্রন ে়ািরিন, একটে 1 

লদরনে ইরভরন্টে আরিদন অিিযই অনরুম়্ালদি িরি িরি, এটে অলভভ়ািক চেচ্ছ়ার িকরদে জনয নয। 

 

1. আপন্ার কম্পম্পউোজ্র একটে ব্রাউজার খুলুন্ (যরাি, ফাযারফক্স ইতযামদ)। যফান্ বা আইপযাে 

বযবহার করজ্বন্ ন্া। 

2.  https://wcs-mi.safeschools.com/login  এ োন্। 

3.  “Register” এ মিক করুন্। 

 
 

4. লনম্নলিলিি চক়ােটে লিিনু (25160bcb) এিং Continue মিক করুন্। 

 
5. একটে  Username ততমর করুন্ এবং যেইোজ্থ্ আপন্ার প্রথ্ি এবং যিষ ন্াি মলখুন্ ৷ তারপর 

Register এ মিক করুন্। 

https://wcs-mi.safeschools.com/login
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6. আপমন্ একটে" Congratulations "বাতো যদখজ্ত পাজ্বন্।"Continue to Assignments "এ মিক করুন্। 

7. মভমেওগুমল যিষ হওযার পজ্র, আপন্ার ফলাফলগুমল প্রদমি েত হজ্ব৷ আপমন্ েমদ পামেং যস্কার 

যপজ্য থ্াজ্কন্, তাহজ্ল "Finish" এ মিক করুন্। আপমন্ েমদ পামেং যস্কার ন্া পান্ তজ্ব 

আপন্াজ্ক অবিযই যকাে েটে পুন্রাবমৃি করজ্ত হজ্ব। 

8. আপন্ার যরকজ্েের জন্য আপন্ার  certificate টে মপ্রন্ট করুন্। 

 

দ্রষ্টবয: এই মভমেওগুমল েম্পূে ে ন্া হওযা পে েন্ত এবং বযাকগ্রাউন্ড যচক অনু্জ্িামদত ন্া হওযা 

পে েন্ত আপন্াজ্ক যেচ্ছাজ্েবক হওযার অনু্িমত যদওযা হজ্ব ন্া। 

 


