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 برامج التطوع  

 
 

 قواعد سلوك المتطوعين
تقديم بيان بالكشف عن الحالة الجنائية، وإكمال توجيه المتطوعين والموافقة على قواعد  بطلب من أجل التطوع في المنطقة التعليمية بفيالديلفيا، يتعين على المتقدمين

 :سلوك المتطوعين التالية
 

 .الرئيسي بالمدرسة بمجرد وصوليسأقوم بتسجيل الدخول لدى المكتب  .1
 

 .أو أعضاء طاقم العمل المختصين/أو المعلمين و/سأتبع توجيهات إداريي المبنى و .2
 

 .أدرك أن المتطوعين نماذج يحتذى بها للطالب، وسأتصرف وفقًا لذلك. أوافق على التصرف بأسلوب مهني ويتسم باالحترام في جميع األوقات .3
 

أدرك أن المنطقة التعليمية بفيالديلفيا تلتزم بقوة بالتنوع وباحتواء . السياسات واإلجراءات الخاصة بالمنطقة التعليمية بفيالديلفياأدرك أنني مسؤول عن اتباع  .4

إذا كانت لدي . لن أشارك وجهات نظري الشخصية أو السياسية مع الطالب خالل تطوعي. وسأراعي هذه السياسات والقيم خالل تطوعي. جميع الطالب

 .أسئلة حول هذا األمر، فسأقوم بسؤال المعلم أو المديرأي 
 

 .أو أمن الطالب/أو إداريي المدرسة أي مخاوف قد تكون لدي تتعلق بسالمة و/سأشارك مع المعلمين و .5
 

 .سوف أستخدم حمامات المنشأة الخاصة بالبالغين فقط .6
 

 .ء فعاليات المدرسة المقامة خارج منشآتهاالمدرسة أو أثنا في ممتلكات لن أحمل أسلحة من أي نوع أثناء وجودي  .7
 

في  رها أثناء وجودي لن أحمل تبغًا أو أي منتجات مرتبطة بالنيكوتين أو أستخدمها ولن أحمل كحوليات أو ماريجوانا أو عقاقير غير قانونية أو أكون تحت تأثي .8

 .المدرسة أو أثناء فعاليات المدرسة المقامة خارج منشآتها ممتلكات
 

أوافق على الحفاظ على سرية هذه المعلومات .  أنه خالل فترة تطوعي، قد ينمو إلى علمي معلومات خاصة أو حساسة تتعلق بالطالب أو األسر أو طاقم العملأدرك  .9

النحو الموضح في قواعد  لن أشارك أي معلومات أعرفها عن الطالب أو طاقم العمل مع أي شخص باستثناء ما تفرضه علي واجباتي كمتطوع وعلى.  خارج المدرسة

 .السلوك هذه
 

يعرض  أوافق على تجنب استغالل أحد الطالب أو التأثير عليه بصورة غير مشروعة للمشاركة في عمل غير قانوني أو غير أخالقي أو أي سلوك آخر قد .10

 .ينخرط الطالب للتأديب بسبب سوء السلوك، سواء كان الطالب ينخرط بالفعل في هذا السلوك أو ال 
 

سوف أتجنب القيام بتواصل غير مالئم مع أي طالب، . أوافق على عدم المشاركة في التحرش الجنسي بالطالب أو المتطوعين اآلخرين أو موظفي المدرسة .11

لمس غير مرحب به من ، الذي يشمل كافة أشكال التالمس الجنسي أو العالقات الجنسية أو العالقات العاطفية أو أي خارجها المدرسة أو  في ممتلكات سواء 

 .سوف أمتنع عن لمس الطالب أو عناقهم، حتى إذا كان الطالب يبادر بالتواصل البدني. قبل الطالب أو غير مالئم لعمر الطالب ونوعه ودرجة نضجه
 

ذي صلة بالجنس أو المخدرات أو االعتداء  أوافق على إبالغ قسم الخدمات األمنية على الفور إذا تم إلقاء القبض علّي الرتكاب جنحة أو جناية أو عمل إجرامي .12

 .أو األسلحة
 

أدرك أن عدم االمتثال هو أحد أسباب . أدرك أن التطوع امتياز وليس حًقا. أوافق على اتباع قواعد السلوك هذه والمعايير العامة للسلوك المهني والحفاظ على السرية

 .التعليق الفوري المتيازاتي كمتطوع أو إبطالها بشكل دائم
 

 : _________________التاريخ: __________________________________________________ (مكتوبًا بأحرف واضحة)االسم 

 : _________________رقم الهاتف: _______________________________________________  البريد اإللكتروني

 _____________: _______________________________________التوقيع

 
 اإلداري فقط/الستخدام المدير

جد أي أعمال إجرامية أقر أن مجموعة وثائق المتطوع للشخص المذكور أعاله كاملة، وأنني قمت بمراجعة بيانات الكشف عن الحالة الجنائية وتوصلت إلى أنه ال يو

 .نى المدرسة في التاريخ الذي كتبته أدناهمب في أو أن األعمال اإلجرامية المدرجة أعاله ال تمنع هذا الشخص من التطوع، وأنه بإمكان هذا الشخص البدء في التطوع 
 

 : ________________________________________اإلداري/اسم المدير
 : __________________التاريخ: ____________________________________ اإلداري/توقيع المدير
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