FARSI

فرم موافقت والدین
واعتراف به آگاه بودن از خطرات احتمالی گردش علمی

FARSI

(این فرم و سایر مطالب توصیفی ضمیمه از شرایط ضروری برای کلیه گردشهای علمی میباشد)
راهنمائیهای مهم )1( :برای هرگردش علمی یک فرم را تکمیل کنید )2( ،قسمت مربوط بمدرسه (نصفه باال) فرم راتکمیل کنید ) 3( ،فرم مربوط به هر دانش آموز را کپی کنید ،و ( )4یک
نسخه از آنرا برای امضاء والدین و دانش آموزان بخانه بفرستید.
تاریخ (ها) گردش علمی

مقصد

هدف
سرپرستی (یکی را عالمت بزنید).

باید توسط مسؤلین مدرسه تکمیل شود



دراین سفر ،تمام اوقات دانش آموزان مستقیمآ بوسیله بزرگساالن تحت نظر خواهند بود.



دراین سفر ،تمام اوقات دانش آموزان مستقیمآ بوسیله بزرگساالن تحت نظر خواهند بود باستثناء موارد زیر_________________________________________ .

وسیله ایاب و ذهاب فراهم میگردد (همه مواردی را که شامل میشود عالمت بزنید).
 پیاده رفتن

 اتوبوس مدرسه

 وسیله نقلیه عمومی

 ماشین اجاره ای

 ماشین کانتی

 هیچکدام

 ماشین شخصی

رانندگان ماشین شخصی یا کرایه ای (همه مواردیکه شامل میشود عالمت بزنید).
 دانش آموز

 والدین

 معلم یا کارمند دفتری

 سایر بزرگساالن

 ون (ده مسافر یا کمتر)

SUV 

 غیرو _______________

نوع ماشین (همه مواردیکه شامل میشود عالمت بزنید).
 ماشین

(مشخص کنید)
خطرات احتمالی (همه مواردیکه شامل میشود عالمت بزنید).
 استخر شنا
استاک اپی نفرین (یکی را عالمت بزنید)

 پارکهای تفریحی

 کناردریا یا اقیانوس

 دراین سفر دردسترس میباشد

 _____________ غیرو

(نوع فعالیت را بنویسید)

 دراین سفر در دسترس نمیباشد

موافقت دانش آموز
درحالی که دراین گردش علمی شرکت می نمایم ،من این مسئولیت را قبول میکنم که وضع ظاهر و رفتارمناسبی داشته باشم ،ودرتمام اوقات دستورات داده شده را رعایت نمایم.
__________________________________________________________
امضاء دانش آموز

_______________________________
تاریخ

موافقت والدین واعتراف به آگاه بودن ازخطرات احتمالی

باید در خانه تکمیل شود

من میدانم که شرکت کردن دراین برنامه گردش علمی داوطلبانه میباشد و اجباری نیست ،و احتمال خطر(ات) وجود دارد .من همچنین میدانم که این سفر ممکن است که شامل
فعالیتهای تفریحی نیز باشد و شرکت کردن دراینگونه فعالیتهای سرگرم کننده احتمال دارد که فرزندم را مواجه با خطرات مجروح شدن و حتی مرگ کند .من گزارشات مربوط به
گردش علمی (ضمیمه) را خوانده و آنرا می فهمم و به فرزندم این اجازه را میدهم که در برنامه گردش علمی برنامه ریزی شده تا حدی که آنرا با امضاء کردن در قسمت پائین
مجاز نموده ام شرکت نماید .من همچنین میدانم که شرکت کردن دربرنامه گردش علمی مشمول فعالیتها دراماکن خارج از محیط مدرسه نیز خواهد بود؛ بنابراین ،نه هیئت مدیره
مدارس عمومی کانتی فیرفکس ،و یا کارکنان مدارس وافراد داوطلب بابت شرایط نا مساعد وسائل ولوازم موجود دراماکن خارج از مدرسه و یا خطرات احتمالی استفاده از آنها
مسؤل نخواهند بود.
موافقت والدین (همه مواردیکه شامل میشود عالمت بزنید).
 شرکت کردن در کلیه برنامه های این سفر (گردش علمی)
 شرکت کردن در کلیه مراحل این سفر ،باستثناء برنامه پارکهای تفریحی و سرگرم کننده .
 شرکت کردن در کلیه مراحل این سفر ،باستثناء برنامه فعالیتهای درارتباط با آب.
من اجازه میدهم که ____________________________________________ ______________ دراین برنامه گردش علمی شرکت کند.
_________________________________________________________________
امضاء والدین

____________________________
تاریخ

یادآوری مهم :درصورت لغو شدن برنامه های گردش علمی ،مدارس عمومی کانتی فیرفکس ( )FCPSنمی تواند مسئول باشد برای بازپرداخت مبالغ "پیش پرداخت" (مثل ،بلیط نمایش
برادوی ،هرینه ایاب وذهاب ،یاهتلها) .شدیدآ توصیه میگردد که قبل از ثبت نام فرزندتان برای گردش علمی و پرداخت هزینه های مربوطه ،شما شخصآ قرارداهای شرکتهای مسئول تورها
وحمل و نقل مسافران را مطالعه نمائید ،بخصوص مقررات مربوط به پس دادن پیش پرداختها.
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