ARABIC

تفويض الوالدين
التسليم بأحتمالية التعرض للمخاطرأثناء الرحالت الميدانية
(يستلزم توفر هذا النموذج والوصف الخاص بالرحلة الميدانية لكافة الرحالت الميدانية)
تعليمات هامة)1( :أستخدام نموذج واحد لكل رحلة )2( ،أكمال الجزء المتعلق بالمدرسة (الجزء العلوي) من الوثيقة )3( ،عمل نسخة مطابقة أضافية لكل طالب،
و ( )4أرسالها الى البيت لغرض توقيعها من قبل الوالد(ة) والطالب.
تاريخ الرحلة

الوجهة (المكان المقصود)

الغرض
األشراف (ضع عالمة على واحد مما يلي)
TO BE COMPLETED BY THE SCHOOL



سيتم األشراف على الطالب بشكل مباشر من قبل أشخاص راشدين في هذه الرحلة في كل األوقات.



سيتم األشراف على الطالب بشكل مباشر من قبل أشخاص راشدين في هذه الرحلة بأستثناء ما يلي

وسائل النقل المتوفرة (ضع عالمة على كل ما ينطبق)

 المشي
 مركبة مستأجرة

 الحافلة المدرسية
 مركبة المقاطعة

 مركبة شخصية

 نقل تجاري
 ال يوجد

سائق المركبة الخاصة أو المستأجرة (ضع عالمة على كل ما ينطبق)

 طالب

 معلم أو أحد أعضاء الهيئة التعليمية  شخص بالغ أخر

 الوالد(ة)

نوع المركبة (ضع عالمة على كل ما ينطبق)

 سيارة

 شاحنة صغيرة ( 11ر ّكاب أو أقل) سيارة دفع رباعي ((SUV

 أخرى

_______________

(يرجى التحديد)
المخاطر المرتبطة (ضع عالمة على كل ما ينطبق)

 حوض السباحة

 التسالي وحديقة المالهي



 الساحل أو المحيط

أخرى _____________

(يرجى التحديد)
خزين دواء األدرنالين (ضع عالمة على واحد مما يلي)

 سيكون متوفراً خالل هذه الرحلة

 لن يكون متوفراً خالل هذه الرحلة

أتفاقية الطالب
أثناء مشاركتي في هذه الرحلة الميدانية ،سأقبل تحمل مسؤولية محافظتي على السلوك والمظهر الجيدين ،وسأتبع التعليمات في كافة األوقات.
__________________________________________________________

_______________________________

توقيع الطالب

التاريخ

TO BE COMPLETED AT HOME

تفويض الوالدين و اإلقرار بالمخاطر

أفهم بأن المشاركة في هذه الرحلة الميدانية هو أمر أختياري ،وليس مطلوب القيام به ،وهذا قد يعرض طفلي لبعض المخاطر .وأفهم ايضا ً بأن الرحلة قد تشمل بعض
فعاليات التسلية وبأن المشاركة في أي من فعاليات التسلية سيعرّض طفلي الى بعض مخاطر األصابة بجروح أو حتى الموت .لقد قرأت وفهمت وصف الرحلة الميدانية
(المرفق طياً) وأمنح التفويض ألبني للمشاركة في األجزاء المخطط لها من الرحلة الميدانية الى الحد الذي يشير اليه توقيعي أدناه .كما أفهم أيضا ً بأن المشاركة في الرحلة
الميدانية ستتضمن المشاركة في ف عاليات تقع خارج ملكية المدرسة ،ولذلك ،لن يتحمل المجلس التعليمي لمقاطعة فيرفاكس ،و ال موظفيه وال المتطوعين أي مسؤولية عن
الحالة أو إلستخدام ملكية غير مدرسية.
موافقة الوالدين (ضع عالمة على كل ما ينطبق)

 المشاركة في كل جوانب

الرحلة.

 المشاركة في كل جوانب الرحلة ،ما عدا المشاركة في فعاليات التسلية و مدينة المالهي.
 المشاركة في كل جوانب الرحلة ،ما عدا الفعاليات المرتبطة بالماء
.

أعطي موافقتي لـ __________________________________________________________ للمشاركة في

الرحلة الميدانية.

_________________________________________________________________

____________________________

توقيع الوالد(ة)

التاريخ

مالحظة هامة :ال تتحمل مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية ) (FCPSمسؤولية تعويض المبالغ المدفوعة للوالدين أو الطالب عن المبالغ التي تم دفعها كدفعة أولية
(على سبيل المثال ،استعراضات برودوي  ، Broadway showsالنقل ،أو الفنادق) عن أي رحلة ميدانية تلغيها مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية .نوصي بشدة أن
تقوم بمراجعة عقد أي شركة سفريات أو نقل تجاري بنفسك ،وبضمنها سياسة أعادة المبالغ النقدية الخاصة بها ،قبل أن يوقّع طفلك أو يدفع لهذه الرحلة.
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